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Begrippen 

Achtergevel Gevel, verschillend van de voorgevel en zijgevel die zich richt naar de tuin of de binnenkant van het bouwblok 

Achtergevelbouwlijn Lijn waarop de achtergevel geplaatst is of geplaatst kan worden 

Achtertuin Tuingedeelte van het perceel dat geen voortuin of zijtuin is;  

Bebouwbare oppervlakte De oppervlakte die kan bebouwd worden, gemeten op maaiveldniveau, op de uiterste buitengrens van de be-
bouwing = bruto-vloeroppervlakte van het vloerniveau ter hoogte van het maaiveld (voetafdruk) op een per-
ceel of terrein, exclusief de terrassen 

Bestemming Doeleinde van ruimtegebruik gedetailleerd tot op het niveau van een perceel of een perceelsdeel dat, met 
behulp van voor het ruimtegebruik bindende voorschriften, aan een bepaald stuk grond wordt toebedeeld. 

Bijgebouw Bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw of er los van staat, maar niet bedoeld is om de hoofd-
bestemming voorzien in de bestemmingszone in zijn totaliteit te herbergen, tenzij de berging van onder meer 
goederen, gebruiksmiddelen en voertuigen die inherent verbonden zijn aan de hoofd- of nevenbestemming, 
zoals voorzien in de bestemmingszone. 

Bouwlaag  Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van het gelijkvloers en met uitsluiting van 
de kelder en zolder.  

Bouwlijn Lijn waarachter een van de gevels van een gebouw geplaatst is of geplaatst kan worden; de grens van de 
bouwperimeter 

Constructie Een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al 
dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond 
steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed 
uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds 

Eéngezinswoning Gebouw bestaande uit één zelfstandige woning, waarbij de woning samenvalt met het volledige gebouw. 

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

Gekoppelde bebouwing Minimaal twee gebouwen met een gemene zijgevelmuur 
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Groendak Dak dat volledig voorzien is van een substraatlaag of teelaarde en vegetatie. 

Herbouwen Een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie afbre-
ken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe 
constructie bouwen; 

Hoofdgebouw 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. 

Kroonlijst  Gootafwerking bij hellende daken of de afwerking van de bovenkant van platte daken ter hoogte van de gevel. 

Kroonlijsthoogte     De afstand gemeten tussen het referentiepeil en de bovenkant van de kroonlijst. 

Maaiveld  Het afgewerkte bouwterrein 

Meergezinswoning Gebouw waarin minimum twee woningen zijn ondergebracht 

Orthogonaal perceel Perceel met zijdelingse perceelsgrenzen (quasi) loodrecht (85-95 graden) op de voorste perceelsgrens 

Perceel  Een kadastraal bekend, aaneengesloten stuk grond, toebehorend aan één eigenaar of een groep eigenaars. 

Referentiepeil  Het referentiepeil 0,00m stemt overeen met het gemiddeld peil van de aanpalende wegenis (trottoirniveau).  

Ruimtelijke draagkracht  De ruimtelijke draagkracht is het vermogen van de ruimte om nu en in de toekomst menselijke activiteiten en 
functies op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren worden overschreden.  

RUP       Ruimtelijk Uitvoeringsplan. 

Verbouwen  Aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buiten-
muren voor ten minste zestig procent behouden worden 

 
Voorgevel Elke gevel gericht op de voorliggende weg, met uitzondering van garagewegen of voetwegen 

Voortuin Gedeelte van het perceel dat voor de voorgevellijn van het hoofdgebouw ligt. 

Voorgevelbouwlijn Lijn waarop een voorgevel van een gebouw is geplaatst of geplaatst kan worden. De voorgevelbouwlijn valt 
samen met de rooilijn als er geen voortuinstrook aanwezig is. Anders is de voorgevelbouwlijn de grenslijn tus-
sen de voortuinstrook en de bouwstrook 

Waterdoorlatende materialen Verharding die infiltratie van hemelwater in de bodem toelaat. 

Zijgevel Gevel aan de zijkant van het hoofdgebouw; 

Zijtuin Gedeelte van het perceel dat ter hoogte van een zijgevel ligt. 
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1 Art 1: Voorafgaandelijke algemene bepalingen 

Toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften VERORDENEND 
stedenbouwkundige voorschriften 

  
1.1 ALGEMENE BEPALING 
 
Tenzij in de voorschriften anders gesteld, worden de bouwhoogtes bepaald ten opzichte van het 
maaiveld. De hoogte van het maaiveld is het gemiddelde peil van de door de constructie, waar-
op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft, ingenomen grondopper-
vlakte. 

 
 
 
Aan bestaande woningen die niet voldoen aan de inplantingsvoorschriften 
kunnen steeds alle onderhouds- en instandhoudingswerken worden uitge-
voerd. Tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld in de voorschriften voor de 
desbetreffende zone, kan een vergunning voor uitbreiden, verbouwen of 
herbouwen slechts worden afgeleverd indien voldaan is aan alle van toe-
passing zijnde verordenende bepalingen. 

 
1.2 BEPALINGEN BETREFFENDE BESTAANDE VERGUNDE OF GEACHT VER-

GUNDE CONSTRUCTIES 
 
Tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld in de voorschriften voor de desbetreffende zone , zijn 
voor bestaande vergunde of geacht vergunde constructies die niet aan de verordenende bepa-
lingen voldoen, enkel onderhouds- en instandhoudingswerken toegelaten. 
 

 
 
 
 
Na goedkeuring van voorliggend RUP worden de voorschriften van volgen-
de verkavelingen binnen het plangebied opgeheven: 

- VK 1964/4 
- VK 1967/1 
- VK 1971/1 
- VK 1972/1 
- VK 2000/2 
- VK 2010/2 

 
1.3 BEPALINGEN BETREFFENDE GOEDGEKEURDE NIET-VERVALLEN VER-

KAVELINGEN 
 
Binnen het plangebied worden de voorschriften die volgen uit goedgekeurde niet-vervallen ver-
kavelingen door dit RUP opgeheven en zijn dus niet meer van kracht. 
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Toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften VERORDENEND 
stedenbouwkundige voorschriften 

  
1.4 BEPALINGEN BETREFFENDE WATERBEHEER EN REGENWATEROPVANG 
 
De bebouwing binnen het plangebied dient te voldoen aan de vigerende wetgeving inzake he-
melwaterputten, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moeten de resultaten van de watertoets 
worden gemeld, ook indien de betreffende werken geen invloed hebben op de waterhuishou-
ding, en moet aangetoond worden dat de betreffende ingreep geen negatieve invloed heeft op 
de waterhuishouding. 

Hemelwater moet in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt worden. Het resterend deel moet 
maximaal kunnen infiltreren in de ondergrond, hetzij door het gebruik van waterdoorlatende 
materialen, hetzij door afleiding van hemelwater van verharde delen naar de onverharde delen, 
hetzij door afleiding naar daartoe voorziene constructies om het water te bufferen gekoppeld 
aan vertraagde afvoer. 

Materialen die gebruikt worden voor verhardingen van wegenis, toegangen, parkings, terrassen, 
e.d. zullen maximaal waterdoorlatend zijn. Indien er geen gebruik van waterdoorlatende materi-
alen is, zullen er specifieke maatregelen tot buffering en afvoer van regenwater genomen wor-
den. 

  
1.5 BEPALINGEN BETREFFENDE ENERGIE 
 
Warmteverlies moet zoveel mogelijk beperkt worden. Hiertoe dienen gebouwen en hun ruimtes 
optimaal geïsoleerd en geventileerd te worden. Compartimenteren en bufferen staan hier cen-
traal. 
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Toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften VERORDENEND 
stedenbouwkundige voorschriften 

 
 
 
Openbare en private nutsvoorzieningen zijn elektriciteitscabines, busstati-
ons, parkeerplaatsen, leidingen,…. Deze voorzieningen mogen in alle zo-
nes worden aangelegd. 

 
1.6 BEPALINGEN BETREFFENDE OPENBARE RUIMTES EN NUTSVOORZIE-

NINGEN  
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van openbare 
en private nutsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten zijn toe-
gelaten mits het respecteren van de geldende voorschriften op het vlak van inrichting. De wer-
ken mogen geen aanleiding geven tot het bestendigen van onafgewerkte situaties 

 
 
 
 
De principes van efficiënt ruimtegebruik houden o.a. het volgende in: 

- compact bouwen 
- zoveel mogelijk de kubusvorm benaderen 
- open bebouwing voor ééngezinswoningen zo veel mogelijk vermij-

den 
- streven naar verwevenheid van functies 
 

 
1.7 BEPALINGEN BETREFFENDE EFFICIËNT RUIMTEGEBRUIK  
 
Er dient rekening gehouden te worden met de principes van een efficiënt en zuinig ruimtege-
bruik. 

  
1.8 BEPALINGEN BETREFFENDE AFSLUITINGEN  
 
In de voortuinstrook zijn enkel open afsluitingen toegelaten met een maximale hoogte van 1,00 
meter. In de zijtuinstrook zijn enkel open afsluitingen toegelaten met een maximale hoogte van 
2,00 meter. Afsluitingen onder de vorm van beplantingen zijn steeds toegelaten. 
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2 Art 2: Zone voor stimulering kleinhandel 

Toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften VERORDENEND 
stedenbouwkundige voorschriften 

  
ART. 2 ZONE VOOR STIMULERING KLEINHANDEL 
 
Categorie van gebiedsaanduiding: 1° wonen 
Het plangebied valt onder de subcategorie 1° a) ‘woongebied’: in hoofdzaak bestemd voor wo-
nen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hinderlijke horeca wordt uitgesloten; i.e. horeca die voor een sterke hinder 
zorgt op vlak van b.v. mobiliteit en/of lawaai zoals een discotheek. 
 

 
2.1 Algemeen 
 
2.1.1 Bestemming 
 
De zone is bestemd voor: 
• wonen onder de vorm van één- en meergezinswoningen 
• centrumgebonden kleinhandel 
• niet hinderlijke horeca 
• openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen 
• kantoren en diensten 
• socio-culturele voorzieningen 
• recreatieve voorzieningen 
• publieke groene en verharde ruimten 
 
In het hoofdgebouw, moet bij nieuwbouw of herbouw minstens één woongelegenheid worden 
voorzien. Dit geldt niet indien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op gemeenschaps-
voorzieningen. 
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Toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften VERORDENEND 
stedenbouwkundige voorschriften 

 
 
 
 
 
De achteruitspringende bebouwing ter hoogte van de doorsteek naar de E. 
Van Nuffellaan zorgt voor plaatselijke verbreding en groen karakter en 
wordt daarom behouden 
 

 
2.1.2 Inplanting hoofdgebouw 
• Het hoofdgebouw bestaat uit gesloten bebouwing 
• Bij herbouwen wordt de voorgevel van het hoofdgebouw aan de straatzijde ingeplant op de 

grens met zone 6 
• Enkel voor de percelen in de Lindelei die grenzen aan de doorsteek naar de E. Van Nuffel-

laan ligt de voorbouwlijn aan de straatzijde op 8,00 m van de grens met zone 6.  

 2.1.3 Verkavelingsvoorschriften 
• De breedte van bouwkavels voor ééngezinswoningen bedraagt minimum 6,00 m en maxi-

mum 10,00 m, 
• Kavels voor meergezinswoningen of gebouwen met een niet-residentiële functie op het ge-

lijkvloers hebben een breedte van minimaal 10,00m en maximum 15,00 m 
 

 
 
 
 
 

2.1.4 Bouwdiepte en terreinbezetting 
• gelijkvloers:  

° de bouwdiepte bedraagt maximaal 17,00 m, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn; enkel 
in functie van kleinhandel is een bouwdiepte van maximaal 20,00 m toegelaten; 

° de minimale afmetingen voor de tuinzone moeten steeds worden gerespecteerd 
• op de verdiepingen: max. 13,00 m, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn 
• dakvolume: max. 9,00 m, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn 
 

 
 

2.1.5 Bouwlagen 
Toegelaten zijn: 
• 3 bouwlagen met plat dak 
• 3 bouwlagen met zadeldak waarvan de 3de bouwlaag geïntegreerd is in het dakvolume; 
• Enkel voor bebouwing met voorgevel aan de projectzone Gemeenplaats:  

° 4 bouwlagen waarvan de 4de bouwlaag verwerkt is in het dakvolume 
° 4 bouwlagen met terugspringende 4de bouwlaag afgedekt met plat dak 
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Toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften VERORDENEND 
stedenbouwkundige voorschriften 

  
2.1.6 Harmonie met aangrenzende bebouwing 
Voor zover hiermee aan de hogerstaande bepalingen kan worden voldaan, gelden volgende 
harmonieregels: 
 
• Aangrenzende hoofdgebouwen hebben dezelfde voorbouwlijn, kroonlijsthoogte, dakhelling, 

nokhoogte en aantal bouwlagen als minstens één van de aanpalende gebouwen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mits akkoord met de aangrenzende eigenaars mogen woningbijgebouwen 
en –aanhorigheden gekoppeld worden met een gelijkaardig gebouw op het 
aanpalende perceel. 

 
2.1.7 Woningbijgebouwen en aanhorigheden 
• Vrijstaande bijgebouwen en aanhorigheden hebben een maximale bebouwde oppervlakte 

van 40,00 m² 
• Voor  meergezinswoningen, studio’s en appartementen kan van de oppervlakte en het aan-

tal bijgebouwen worden afgeweken in functie van het respecteren van de gemeentelijke ste-
denbouwkundige verordening inzake de aanleg van parkeerplaatsen en fietsenstallingen bui-
ten de openbare weg. Een voorwaarde is dat de verharde en bebouwde oppervlakte steeds 
kleiner is dan de groene tuinzone.  

• Woningbijgebouwen en aanhorigheden worden ingeplant op ten minste 10,00 meter van de 
achtergevelbouwlijn. Ruimtelijk gezien mogen woningbijgebouwen en –aanhorigheden ge-
koppeld worden met een gelijkaardig gebouw op het aanpalende perceel. Indien woningbij-
gebouwen en –aanhorigheden op de perceelsgrens worden opgetrokken, moeten deze ver-
plicht worden uitgevoerd in metselwerk. 

• Bijgebouwen opgetrokken op de perceelsgrens hebben verplicht een plat dak.  
• De bouwhoogte bedraagt maximaal 3,50 m 
 

 
 
Ter compensatie dienen de platte daken ingericht te worden als groenda-
ken. Groene parkings en verhardingen voor toegangen zijn toegestaan om 
te voldoen aan de normen opgelegd in de parkeerverordening 

 
2.1.8 Inrichting niet bebouwde ruimte 
• achter de achtergevelbouwlijn moet een zone van min.10,00 m diep ingericht worden als tuin 
• Indien het perceel een diepte heeft van 20,00m of minder, kan hiervan worden afgeweken. 

Bij dergelijke percelen wordt een tuinzone van min. 5,00m diep gerealiseerd achter de ach-
tergevelbouwlijn. Alle platte daken moeten in dat geval worden ingericht als groendak. 
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2.1.9 Tuinzone met specifieke bepalingen (overdruk) 
 
De in overdruk aangeduide zone heeft een functie als tuinzone. Bebouwing en opslag in open 
lucht is niet toegestaan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de beoordeling wordt gekeken naar mogelijk hinder (geluid, inkijk, scha-
duwwerking, …) voor aanwezige of mogelijk te realiseren functies in de 
directe omgeving. 
 

 
2.2 Aanduiding oud gemeentehuis 
2.2.1 Bestemming 
• Het met asterix (*) aangeduide perceel is bestemd voor: gemeenschapsvoorzieningen, hore-

ca, kantoren en diensten, socio-culturele functies, kleinhandel, wonen 
 
2.2.2 Bebouwing 
• Aan het oorspronkelijke hoofdgebouw uit de eerste helft van de 20ste eeuw zijn enkel ver-

bouwingen binnen bestaand volume toegelaten; de uiterlijke verschijningsvorm en typologi-
sche kenmerken moeten behouden blijven; 

• Herbouw is enkel toegestaan in geval van heirkracht; 
• De aanbouw achteraan bestaande uit twee bouwlagen mag verbouwd en herbouwd worden 

op voorwaarde dat het bouwvolume niet toeneemt en indien dit noodzakelijk is voor het goed 
functioneren van de vergunde functie; de nieuwbouw moet vanuit esthetisch en kunsthisto-
risch oogpunt verantwoord zijn en mag de erfgoedwaarde van het geheel niet aantasten; 

• Platte daken zijn verplicht in te richten als groendak. 
 
2.2.3 Niet bebouwde ruimte 
• Terrassen zijn enkel toegelaten op de gelijkvloerse verdieping.  
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Complementair wil zeggen dat de nevenfunctie geen onredelijke hinder 
mag veroorzaken voor het wonen. Hinderlijke horeca wordt uitgesloten; i.e. 
horeca die voor een sterke hinder zorgt op vlak van b.v. mobiliteit en/of la-
waai zoals een discotheek. 
Ondergeschikt wil zeggen dat de bruto-vloeroppervlakte van de nevenfunc-
tie kleiner is dan die van het wonen. 
 

 
ART. 3 ZONE VOOR WONEN 
 
Categorie van gebiedsaanduiding: 1° wonen 
De zone valt onder de subcategorie 1° a) ‘woongebied’: in hoofdzaak bestemd voor wonen en 
aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
 
De volledige zone (art 3.1 t.e.m. 3.6) is bestemd voor:  
• wonen  
• nevenfuncties op voorwaarde dat ze complementair en ondergeschikt zijn aan het wonen: 

kantoren en diensten, socio-culturele functies, centrumgebonden kleinhandel, recreatieve 
functies en niet-hinderlijke horeca, Nevenfuncties zijn enkel toegestaan op het gelijkvloers. 

• openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen  
• publieke ruimten, hetzij groen en/of verhard 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 Zone voor één- en meergezinswoningen in gesloten bebouwing  
 
3.1.1 Typologie en inplanting 
 
In de zone zijn één- en meergezinswoningen toegelaten in gesloten bebouwing. Volgende in-
plantingsvoorschriften zijn van toepassing: 
• De voorgevelbouwlijn valt samen met de bouwlijn (indien deze is aangeduid op het grafisch 

plan) of met de zonegrens aan de straatzijde (zone 6) 
• Het hoofdgebouw moet tot op de zijdelingse perceelsgrens worden ingeplant. Onderbrekin-

gen in de gesloten bouwwand aan de straatkant zijn niet toegelaten. 
• Van bovenstaande bepalingen kan worden afgeweken als op het aanpalende perceel een 
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kopgebouw, een vrijstaand gebouw of een gebouw met vensteropeningen in de zijgevel 
staat. Uitzonderingen mogen er niet toe leiden dat er onafgewerkte situaties (zoals bijvoor-
beeld wachtgevels) worden bestendigd.  

 
3.1.2 Bouwlijn 
 
Indien er op het perceel een bouwlijn is vastgelegd, moeten alle gebouwen en constructies ach-
ter de bouwlijn worden ingeplant. De voorgevelbouwlijn moet over de volledige breedte op de 
bouwlijn worden ingeplant, behalve bij kopgebouwen waar tenminste 2/3 van de voorgevelbouw-
lijn verplicht op de bouwlijn ingeplant moet worden. Voor bestaande constructies gelegen buiten 
de bouwlijn zijn enkel onderhouds- en instandhoudingswerken toegelaten. 

Indien de bestaande vergunde of geacht vergunde toestand niet beantwoord aan bovenstaande 
voorschriften, dan kan bij verbouwingen tot 60% van het volume de bestaande bouwlijn gehand-
haafd blijven. Bij herbouw of verbouwingen van het bestaande waarbij meer dan 60% van het 
bestaand volume gewijzigd wordt, dient de bouwlijn in overeenstemming te zijn met de voor-
schriften van dit RUP. 

3.1.3 Verkavelingsvoorschriften en opdelen van woningen 
 
• breedte kavels: min. 6,00 m, max. 10,00 m 
• het opdelen in meerdere wooneenheden is slechts toegestaan indien 

° het aantal wooneenheden per gebouw niet hoger is dan de bruto-vloeroppervlakte van 
het woongedeelte gedeeld door 100 m² 

° elke wooneenheid beschikt over een private buitenruimte van minimaal 9,00 m² 
° elke woongelegenheid beschikt over min 4,00 m² individuele gesloten berging 

 
3.1.4 Bouwdiepte hoofdgebouw 
 
• Op het gelijkvloers bedraagt de bouwdiepte van het hoofdgebouw maximaal 17,00 meter, te 

meten vanaf de voorgevelbouwlijn, mits het vrijwaren van een tuinzone van minimaal 10 me-
ter. 

• Op de 1ste verdieping bedraagt de bouwdiepte maximaal 13,00 meter, te meten vanaf de 
voorgevelbouwlijn.  
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Mits akkoord met de aangrenzende eigenaars mogen woningbijgebouwen 
en –aanhorigheden gekoppeld worden met een gelijkaardig gebouw op het 
aanpalende perceel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De bouwdiepte van het dakvolume bedraagt maximaal 9,00 meter, te meten vanaf de voor-
gevelbouwlijn 

 
3.1.5 Aantal bouwlagen en dakvorm hoofdgebouw 
Toegelaten zijn: 
• 3 bouwlagen met zadeldak, waarvan de derde bouwlaag geïntegreerd is in het dakvolume 
• 3 bouwlagen met plat dak 
 
3.1.6 Harmonie met aangrenzende bebouwing 
 
Voor zover hiermee aan de overige bepalingen kan worden voldaan, gelden volgende harmonie-
regels: 
• Aangrenzende hoofdgebouwen hebben dezelfde voorbouwlijn, kroonlijsthoogte, dakhelling, 

nokhoogte en aantal bouwlagen als minstens één van de aanpalende gebouwen. 
 
3.1.7 Woningbijgebouwen en aanhorigheden 
 
• Vrijstaande bijgebouwen en aanhorigheden hebben een maximale bebouwde oppervlakte 

van 40,00 m² 
• Deze worden ingeplant op ten minste 10,00 meter van de achtergevelbouwlijn 
• Ruimtelijk gezien mogen woningbijgebouwen en –aanhorigheden gekoppeld worden met 

een gelijkaardig gebouw op het aanpalende perceel. Indien woningbijgebouwen en –
aanhorigheden op de perceelsgrens worden opgetrokken, moet het bijgebouw voorzien wor-
den van een plat dak en verplicht worden uitgevoerd in metselwerk. 

• De bouw van een garage of carport achteraan op de achterste perceelsgrens is toegelaten 
indien deze langs de achterzijde van het perceel kan worden ontsloten.  

• Bijgebouwen die op minder dan 20,00 m van de vrije rand van de spoorlijn worden opgericht, 
moeten bestaan uit niet brandbare materialen. 
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De woningen in de Kerkstraat waarvan de tuin tot aan de parking aan de 
sportterreinen reikt (zone 6.2), kunnen achteraan op de achterste perceels-
grens een garage of carport bouwen die via de parking toegankelijk is. 
 
 
 
 
 
Er mogen nabij de spoorweg geen bomen aangeplant worden in functie van 
brandveiligheid en het vermijden van risico’s door Stormschade. 
 
 

 
Mogelijke hoekafwerking hoek U.N.O. Laan x Kerkstraat 
 

3.1.8 De niet bebouwde ruimte 
 
De gedeelten van de zone die niet bebouwd worden en niet dienen voor de aanleg van parkeer-
plaatsen worden maximaal ingericht als tuin. Binnen een zone van 4,00 meter vanaf de achter-
gevel is het toegelaten verhardingen aan te brengen in functie van het aanleggen van terrassen. 
Het aanbrengen van verhardingen voor toegangen en inritten is beperkt tot wat strikt noodzake-
lijk is voor de toegang tot de gebouwen en de parkings. Op minder dan 6,00 m van de vrije rand 
van de spoorlijn mogen geen bomen worden aangeplant. 
 
3.1.9 Mogelijke hoekafwerking (overdruk) 
 
Het is toegestaan om in het aangeduide gebied in afwijking van hogerstaande voorschriften een 
hoekgebouw op te richten, mits het om een globaal project voor het volledige gebied gaat. 
 
De hoekafwerking moet uit twee representatieve gevels bestaan. De voorbouwlijn bestaat res-
pectievelijk uit de bouwlijn die is aangeduid in de Kerkstraat en de grens met zone 4.  
 
De bebouwing moet voldoen aan volgende kenmerken: 
• enkel platte daken zijn toegestaan; deze moeten worden ingericht als groendak 
• het deel van de bebouwing met voorgevel op de grens met zone 4 heeft:  

° maximaal 4 bouwlagen waarvan de 4de bouwlaag geïntegreerd in het dakvolume 
° een bouwdiepte van maximaal 10,00 m, gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn; 
° De afstand van de zijgevel tot de grens met zone 5 bedraagt minimaal 5,00 m. 

• het deel van de bebouwing met voorgevel aan zone 7  heeft: 
° maximaal 3 bouwlagen .  
° op het gelijkvloers bedraagt de bouwdiepte van het hoofdgebouw maximaal 17,00 meter, 

te meten vanaf de voorgevelbouwlijn. Op de eerste verdieping bedraagt de bouwdiepte 
maximaal 13,00 meter, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn. De bouwdiepte van derde 
verdieping bedraagt maximaal 9,00 meter, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn. 
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De zone kan ingenomen worden om de tuinen van omliggende woningen te 
vergroten of om volkstuintjes in te richten. Een volkstuin is een particuliere 
tuin die niet bij de eigen woning ligt 
 
 
 
 
 
De groenzone moet visueel één open groene ruimte blijven en mag niet 
worden ingevuld met diepe private tuinen. 
 
 
 
 
 
 
Het behouden van een aaneengesloten groene zone in het sterk verstede-
lijkte centrum van Hemiksem is belangrijk: de zone wordt daarom bestemd 
als tuinzone. Een voorkooprecht laat toe dat de gemeente het groengebied 
op termijn een publiek karakter kan geven.  
 
Momenteel is de maximale duur 15 jaar vanaf de inwerkingtreding van het 
plan. Indien deze maximale termijn door een herziening van de wetgeving 
zou wijzigen, dan wijzigt ook de periode waarin het voorkooprecht kan wor-
den uitgeoefend. 
 
 
 
 
 

 
3.1.10 Tuinzone met specifieke bepalingen (overdruk) 
 
De in overdruk aangeduide zone heeft een functie als tuinzone met inbegrip van volkstuinen. 
Bebouwing en opslag in open lucht is niet toegestaan tenzij voor het oprichten van vrijstaande 
woningbijgebouwen en –aanhorigheden onder de vorm van kleine serres, bergplaatsen en ga-
rages. Ze hebben een gezamenlijke bebouwde oppervlakte van maximaal 40,00 m² en een 
maximale bouwhoogte van 3,50 m. 
 
Voor de in overdruk aangeduide tuinzone gelegen in het binnengebied tussen de Frans Boc-
klaan en de Ketinglei gelden volgende specifieke bepalingen: 
• De tuinzone mag niet worden opgesplitst; 
• Er zijn maximaal drie vrijstaande woningbijgebouwen en –aanhorigheden onder de vorm van 

kleine serres, bergplaatsen en garages toegestaan. Ze hebben een gezamenlijke bebouwde 
oppervlakte van maximaal 120,00 m² en een maximale bouwhoogte van 3,50 m. 

 
3.1.11 Voorkooprecht 
 
Binnen de zone die in overdruk is aangeduid heeft de gemeente Hemiksem een voorkooprecht. 
Het voorkooprecht geldt voor een maximale duur zoals bepaald in de vigerende wetgeving. 
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3.2 Zone voor één- en meergezinswoningen in gesloten, halfopen en open be-

bouwing  
 
3.2.1 Typologie en inplanting 
 
In de zone zijn één en meergezinswoningen toegelaten in gesloten, halfopen en open bebou-
wing. 
Volgende inplantingsvoorschriften zijn van toepassing: 
• De inplanting is vrij, voor zover de harmonie met aangrenzende bebouwing wordt verzekerd 
• Bij open en halfopen bebouwing bedraagt de afstand van de vrijstaande zijgevel tot de zijde-

lingse perceelsgrens minimum 3,00 meter. 
 
3.2.2 Verkavelingsvoorschriften en opdelen van woningen 
 
• breedte kavels voor gesloten bebouwing: tussen 6,00 m en 10,00 m; voor halfopen bebou-

wing tussen 10,00 m en 15,00 m en voor open bebouwing > 15,00 m; 
• het opdelen in meerdere wooneenheden is slechts toegestaan indien 

° het aantal wooneenheden per gebouw niet hoger is dan de bruto-vloeroppervlakte van 
het woongedeelte gedeeld door 100 m² 

° elke wooneenheid beschikt over een private buitenruimte van minimaal 9,00 m² 
° elke woongelegenheid beschikt over min 4,00 m² individuele gesloten berging 

 
3.2.3 Bouwdiepte hoofdgebouw 
 
• Op het gelijkvloers bedraagt de bouwdiepte van het hoofdgebouw maximaal 17,00 meter, te 

meten vanaf de voorgevelbouwlijn, mits het vrijwaren van een tuinzone van minimaal 10 me-
ter. 

• Op de 1ste verdieping bedraagt de bouwdiepte maximaal 13,00 meter, te meten vanaf de 
voorgevelbouwlijn.  

• De bouwdiepte van het dakvolume bedraagt maximaal 9,00 meter, te meten vanaf de voor-
gevelbouwlijn 
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Mits akkoord met de aangrenzende eigenaars mogen woningbijgebouwen 
en –aanhorigheden gekoppeld worden met een gelijkaardig gebouw op het 
aanpalende perceel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4 Aantal bouwlagen en dakvorm hoofdgebouw 
 
Toegelaten zijn: 
• 3 bouwlagen met zadeldak, waarvan de derde bouwlaag geïntegreerd is in het dakvolume 
• 3 bouwlagen met plat dak 
 
3.2.5 Harmonie met aangrenzende bebouwing 
 
Voor zover hiermee aan de overige bepalingen kan worden voldaan, gelden volgende harmonie-
regels: 
• Aangrenzende hoofdgebouwen hebben dezelfde voorbouwlijn, kroonlijsthoogte, dakhelling, 

nokhoogte en aantal bouwlagen als minstens één van de aanpalende gebouwen. 
 
3.2.6 Woningbijgebouwen en aanhorigheden 
 
• Het oprichten van vrijstaande woningbijgebouwen en –aanhorigheden onder de vorm van 

kleine serres, bergplaatsen en garages is toegelaten. Ze hebben een gezamenlijke bebouw-
de oppervlakte van maximaal 40,00 m². Woningbijgebouwen en aanhorigheden worden in-
geplant op ten minste 10,00 meter van de achtergevelbouwlijn. 

• Ruimtelijk gezien mogen woningbijgebouwen en –aanhorigheden gekoppeld worden met 
een gelijkaardig gebouw op het aanpalende perceel. Indien woningbijgebouwen en –
aanhorigheden op de perceelsgrens worden opgetrokken, moet het bijgebouw voorzien wor-
den van een plat dak en verplicht worden uitgevoerd in metselwerk. 

• De bouw van een garage of carport achteraan op de achterste perceelsgrens is toegelaten 
indien deze langs de achterzijde van het perceel kan worden ontsloten.  

• Bij halfopen en open bebouwing mogen garages en carports in zone van 3,00 m tussen het 
hoofdgebouw en de perceelsgrens worden gebouwd op voorwaarde dat ze 5,00 m achter de 
voorgevelbouwlijn worden ingeplant. 

 
3.2.7 De niet bebouwde ruimte 
 
De gedeelten van de zone die niet bebouwd worden en niet dienen voor de aanleg van parkeer-
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De hoeve in de Assestraat 19 heeft een belangrijke erfgoedwaarde en is 
beschermd als monument. Het is niet de bedoeling dat deze wordt afgebro-
ken en herbouwd (dwz > 40% van het volume opnieuw bouwen) behalve in 
geval van rampen. Verbouwingen zijn, indien vanuit cultuurhistorisch oog-
punt verantwoord (dwz mits akkoord van Onroerend Erfgoed), wel toegela-
ten. 

plaatsen worden maximaal ingericht als tuin. Binnen een zone van 4,00 meter vanaf de achter-
gevel is het toegelaten verhardingen aan te brengen in functie van het aanleggen van terrassen. 
Het aanbrengen van verhardingen voor toegangen en inritten is beperkt tot wat strikt noodzake-
lijk is voor de toegang tot de gebouwen en de parkings. 
 
3.2.8 Ontsluiting garages (indicatieve aanduiding) 
 
Zoals indicatief aangegeven op het grafisch plan, moet voor de ontsluiting van zone 5 naar de 
Kerkstraat naast de zonegrens een weg van minimaal 3,00 m breed voorzien worden. 
 
3.2.9 Aanduiding hoeve 
 
Herbouw is enkel toegestaan in geval van heirkracht. 
 

 
 
 
 
 
Een split-levelwoning is een woning waarbij de vloeren, die tegenover el-
kaar liggen, een halve verdiepingshoogte ten opzichte van elkaar versprin-
gen. Aan de straatzijde zijn de woningen voorzien van inpandige garages. 
De leefruimte ligt (ongeveer een halve verdieping) hoger dan de garage / 
het maaiveld. 
 

 
3.3 Zone voor split-level woningen 
 
3.3.1 Typologie en inplanting 
 
In deze zone zijn ééngezinswoningen toegelaten onder de vorm van split-level woningen.  
 
Volgende inplantingsvoorschriften zijn van toepassing: 
• De voorgevelbouwlijn ligt op 6,00 m achter de zonegrens aan de straatzijde (zone 6) 
• Het hoofdgebouw moet tot op de zijdelingse perceelsgrens worden ingeplant. Onderbrekin-

gen in de gesloten bouwwand aan de straatkant zijn niet toegelaten. 
• Van bovenstaande bepalingen kan worden afgeweken als op het aanpalende perceel een 

kopgebouw, een vrijstaand gebouw of een gebouw met vensteropeningen in de zijgevel 
staat. Uitzonderingen mogen er niet toe leiden dat er onafgewerkte situaties (zoals bijvoor-
beeld wachtgevels) worden bestendigd. Op het eerste en laatste perceel van de zone wordt 
een driegevelwoning opgericht waarvan de zijgevel minimaal op 3,00 meter van de per-
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F. BLOCKLAAN 

 
 
  
Niet-orthogonale percelen zijn percelen waarvan de zijdelingse perceels-
grenzen niet loodrecht (of quasi loodrecht: +/- 5 graden) staan op de voors-
te perceelsgrens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mits akkoord met de aangrenzende eigenaars mogen woningbijgebouwen 

ceelsgrens staat. Garages en carports worden geïntegreerd in het hoofdgebouw of kunnen 
in zone van 3,00 m tussen het hoofdgebouw en de perceelsgrens worden gebouwd op 
voorwaarde dat ze 5,00 m achter de voorgevelbouwlijn worden ingeplant. 

 
3.3.2 Verkavelingsvoorschriften en opdelen van woningen 
 
• Het opdelen van een perceel (verkavelen) is niet toegestaan; 
 
3.3.3 Bouwdiepte hoofdgebouw 
 
• De maximale bouwdiepte van het hoofdgebouw is, zowel op het gelijkvloers als op de ver-

diepingen 12,00 meter, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn;  
• Voor niet-orthogonale percelen kan hiervan tot 2,00 m afgeweken worden voor zover de 

bebouwde oppervlakte niet groter is dan 80,00 m² 
 
3.3.4 Aantal bouwlagen en dakvorm hoofdgebouw 
 
Toegelaten zijn: 
• 3 bouwlagen met plat dak 
 
3.3.5 Harmonie met aangrenzende bebouwing 
 
Voor zover hiermee aan de overige bepalingen kan worden voldaan, gelden volgende harmonie-
regels: 
• Aangrenzende hoofdgebouwen hebben dezelfde voorbouwlijn, kroonlijsthoogte, dakhelling, 

nokhoogte en aantal bouwlagen als minstens één van de aanpalende gebouwen. 
 
3.3.6 Woningbijgebouwen en aanhorigheden 
 
• Het vrijstaand bijgebouw en aanhorigheden hebben een maximale bebouwde oppervlakte 

van 40,00 m² 
• Deze worden ingeplant op ten minste 10,00 meter van de achtergevelbouwlijn 
• Ruimtelijk gezien mogen woningbijgebouwen en –aanhorigheden gekoppeld worden met 
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en –aanhorigheden gekoppeld worden met een gelijkaardig gebouw op het 
aanpalende perceel. 
 
 

een gelijkaardig gebouw op het aanpalende perceel. Indien woningbijgebouwen en –
aanhorigheden op de perceelsgrens worden opgetrokken, moet het bijgebouw voorzien wor-
den van een plat dak en verplicht worden uitgevoerd in metselwerk. 

• De bouw van een garage of carport achteraan op de achterste perceelsgrens is toegelaten 
indien deze langs de achterzijde van het perceel kan worden ontsloten.  

 
3.3.7 De niet bebouwde ruimte 
 
De gedeelten van de zone die niet bebouwd worden maximaal ingericht als tuin. Binnen een 
zone van 4,00 meter vanaf de achtergevel is het toegelaten verhardingen aan te brengen in 
functie van het aanleggen van terrassen. Het aanbrengen van verhardingen voor toegangen en 
inritten is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de toegang tot de gebouwen en de parkings. 
Maximaal 30% van de zone tussen de voorgevelbouwlijn en de rooilijn mag worden verhard. 
 
 

 
 
 
 
De typologie wordt gekenmerkt door een doorlopende carportconstructie 
die zich tussen de straat en de woningen bevindt. Kenmerkend voor de 
woningen zelf, is dat het voorste gedeelte van de woning bestaat uit 2 
bouwlagen en het achterste gedeelte uit 3 bouwlagen. Op het voorste ge-
deelte ligt een groot (niet overdekt) terras.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 Zone voor carport/patio woningen 
 
3.4.1 Typologie en inplanting 
 
In deze zone zijn ééngezinswoningen toegelaten onder de vorm van carport /patio-woningen.  
 
 
Volgende inplantingsvoorschriften zijn van toepassing: 
• De voorgevelbouwlijn van het hoofdgebouw ligt 14,00 m achter de grens met zone 6 
• De voorgevelbouwlijn van de carports ligt 2,00 m achter de grens met zone 6 
• De hoofdgebouwen worden twee aan twee gekoppeld (halfopen bebouwing); de afstand van 

de vrijstaande zijgevel tot de zijdelingse perceelsgrens is minimum 3,00 meter. 
 
 
3.4.2 Verkavelingsvoorschriften en opdelen van woningen 
 
• Het opdelen van een perceel (verkavelen) is niet toegestaan; 
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Mits akkoord met de aangrenzende eigenaars mogen woningbijgebouwen 
en –aanhorigheden gekoppeld worden met een gelijkaardig gebouw op het 
aanpalende perceel. 
 
 
 
 
 

 
3.4.3 Bouwdiepte hoofdgebouw 
 
• De maximale bouwdiepte van het hoofdgebouw is, zowel op het gelijkvloers als op de ver-

diepingen 12,00 meter, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn;  
 
 
3.4.4 Aantal bouwlagen en dakvorm hoofdgebouw 
Toegelaten zijn: 
• 3 bouwlagen met plat dak 
 
3.4.5 Harmonie met aangrenzende bebouwing 
 
Voor zover hiermee aan de overige bepalingen kan worden voldaan, gelden volgende harmonie-
regels: 
• Aangrenzende hoofdgebouwen hebben dezelfde voorbouwlijn, kroonlijsthoogte, dakhelling, 

nokhoogte en aantal bouwlagen als minstens één van de aanpalende gebouwen. 
 
3.4.6 Woningbijgebouwen en aanhorigheden 
 
• Het oprichten van vrijstaande woningbijgebouwen en –aanhorigheden onder de vorm van 

kleine serres, bergplaatsen en garages is toegelaten. Ze hebben een gezamenlijke bebouw-
de oppervlakte van maximaal 40,00 m². Woningbijgebouwen en aanhorigheden worden in-
geplant op ten minste 10,00 meter van de achtergevelbouwlijn. 

• Ruimtelijk gezien mogen woningbijgebouwen en –aanhorigheden gekoppeld worden met 
een gelijkaardig gebouw op het aanpalende perceel. Indien woningbijgebouwen en –
aanhorigheden op de perceelsgrens worden opgetrokken, moet het bijgebouw voorzien wor-
den van een plat dak en verplicht worden uitgevoerd in metselwerk. 

• De zone voor carport en berging ligt vanaf 2,00 m tot 8,00 m achter de rooilijn. De hoogte 
van de carport bedraagt maximaal 2,80 m. De gevelscheidende wanden van de carports 
dienen opgetrokken te worden in metselwerk. 
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3.4.7 De niet bebouwde ruimte 
 
De gedeelten van de zone die niet bebouwd worden maximaal ingericht als tuin. Binnen een 
zone van 4,00 meter vanaf de achtergevel is het toegelaten verhardingen aan te brengen in 
functie van het aanleggen van terrassen. Het aanbrengen van verhardingen voor toegangen en 
inritten is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de toegang tot de gebouwen en de parkings. 
Maximaal 30% van de zone tussen de voorgevelbouwlijn en de rooilijn mag worden verhard. 

 
 
 
 
 
De typologie wordt gekenmerkt door een voortuinstrook met parkeermoge-
lijkheid en een continue voorgevelwand. De woning heeft aan de straatzijde 
een halfverzonken bouwlaag met erboven een beletage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5 Zone voor bel-etage woningen 
 
3.5.1 Typologie en inplanting 
 
In deze zone zijn ééngezinswoningen toegelaten onder de vorm van bel-etagewoningen.  
 
Volgende inplantingsvoorschriften zijn van toepassing: 
• De voorgevelbouwlijn ligt op 6,00 m achter de zonegrens aan de straatzijde (zone 6) 
• Het hoofdgebouw moet tot op de zijdelingse perceelsgrens worden ingeplant. Onderbrekin-

gen in de gesloten bouwwand aan de straatkant zijn niet toegelaten. 
• Van bovenstaande bepalingen kan worden afgeweken als op het aanpalende perceel een 

kopgebouw, een vrijstaand gebouw of een gebouw met vensteropeningen in de zijgevel 
staat. Uitzonderingen mogen er niet toe leiden dat er onafgewerkte situaties (zoals bijvoor-
beeld wachtgevels) worden bestendigd. Op het eerste en laatste perceel van de zone wordt 
een driegevelwoning opgericht waarvan de zijgevel minimaal op 3,00 meter van de per-
ceelsgrens staat. Garages en carports worden geïntegreerd in het hoofdgebouw of kunnen 
in zone van 3,00 m tussen het hoofdgebouw en de perceelsgrens worden gebouwd op 
voorwaarde dat ze 5,00 m achter de voorgevelbouwlijn worden ingeplant. 

 
3.5.2 Verkavelingsvoorschriften en opdelen van woningen 
 
• Het opdelen van een perceel (verkavelen) is niet toegestaan; 
 
3.5.3 Bouwdiepte hoofdgebouw 
 
• De maximale bouwdiepte van het hoofdgebouw is, zowel op het gelijkvloers als op de ver-
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Mits akkoord met de aangrenzende eigenaars mogen woningbijgebouwen 
en –aanhorigheden gekoppeld worden met een gelijkaardig gebouw op het 
aanpalende perceel. 

diepingen 12,00 meter, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn;  
 
3.5.4 Aantal bouwlagen en dakvorm hoofdgebouw 
Toegelaten zijn: 
• 3 bouwlagen met plat dak 
 
3.5.5 Harmonie met aangrenzende bebouwing 
 
Voor zover hiermee aan de overige bepalingen kan worden voldaan, gelden volgende harmonie-
regels: 
• Aangrenzende hoofdgebouwen hebben dezelfde voorbouwlijn, kroonlijsthoogte, dakhelling, 

nokhoogte en aantal bouwlagen als minstens één van de aanpalende gebouwen. 
 
3.5.6 Woningbijgebouwen en aanhorigheden 
 
• Vrijstaande bijgebouwen en aanhorigheden hebben een maximale bebouwde oppervlakte 

van 40,00 m² en bouwhoogte van maximum 3,50 m. 
• Deze worden ingeplant op ten minste 10,00 meter van de achtergevelbouwlijn 
• Ruimtelijk gezien mogen woningbijgebouwen en –aanhorigheden gekoppeld worden met 

een gelijkaardig gebouw op het aanpalende perceel. Indien woningbijgebouwen en –
aanhorigheden op de perceelsgrens worden opgetrokken, moet het bijgebouw voorzien wor-
den van een plat dak en verplicht worden uitgevoerd in metselwerk. 

• De bouw van een garage of carport achteraan op de achterste perceelsgrens is toegelaten 
indien deze langs de achterzijde van het perceel kan worden ontsloten.  

 
3.5.7 De niet bebouwde ruimte 
 
De gedeelten van de zone die niet bebouwd worden maximaal ingericht als tuin. Binnen een 
zone van 4,00 meter vanaf de achtergevel is het toegelaten verhardingen aan te brengen in 
functie van het aanleggen van terrassen. Het aanbrengen van verhardingen voor toegangen en 
inritten is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de toegang tot de gebouwen en de parkings. 
Maximaal 30% van de zone tussen de voorgevelbouwlijn en de rooilijn mag worden verhard. 
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Bij het bebouwen van de percelen ten zuiden van het gemeentelijk park 
(zone gemeenteplaats) wordt het groen karakter maximaal bewaard door 
de bouw van meergezinswoningen in een semi-publiek domein. Het kopge-
bouw kan een gevel krijgen aan het plein/park. Tussen de 2 gebouwen 
wordt de bestaande groenstructuur behouden en versterkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6 Zone voor meergezinswoningen in groen kader 
 
3.6.1 Typologie en inplanting 
De bebouwing wordt opgericht onder de vorm van kleinschalige appartementsgebouwen. Ge-
bouwen en constructies bevinden zich op minstens 15 meter van de oostelijke en zuidelijke 
plangrens; deze afstand is minstens gelijk aan de hoogte van het hoogste gebouw. 
 
3.6.2 Aantal hoofdgebouwen 
 
In deze zone zijn maximaal 2 appartementsgebouwen toegelaten. 

3.6.3 Aantal wooneenheden 
 
Per bouwvolume worden minimum 9 en maximum 12 wooneenheden voorzien. 

3.6.4 Bebouwbare oppervlakte 
 
De maximale bruto grondoppervlakte per appartementsgebouw bedraagt 400 m². 
 
3.6.5 Bouwlagen 
Zijn toegelaten: 
• 3 bouwlagen met plat dak 
• enkel voor het meest noordelijk gelegen bouwvolume zijn 4 bouwlagen met plat dak toege-

staan, waarbij de 4de bouwlaag ten opzichte van de voorgevel, zijgevels en achtergevel mi-
nimum 2,00 m moet terugspringen  

 
3.6.6 Dakvorm 
 
Er moet gewerkt worden met platte daken. Minimum 50% moet ingericht worden als groendak. 

3.6.7 Parkeren en berging 
 
Parkeerplaatsen voor bewoners dienen ondergronds gerealiseerd te worden. Het is toegelaten 
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Mits akkoord met de aangrenzende eigenaars mogen woningbijgebouwen 
en –aanhorigheden gekoppeld worden met een gelijkaardig gebouw op het 
aanpalende perceel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bestaande bomen aan de oostzijde zorgen ervoor dat de privacy gega-
randeerd wordt. Hoogstammige bomen zijn bomen waarvan de stam op 1 
m hoogte een omtrek heeft van minstens 1 meter.  

om voor de twee bouwvolumes samen een gemeenschappelijke ondergrondse parking te bou-
wen. Op het maaiveld worden aansluitend aan de toegangswegen de nodige parkeerplaatsen 
aangelegd voor bezoekers. Per blok moeten er 5 bezoekersparkings worden ingericht; deze 
moeten bovengronds gerealiseerd worden en geïntegreerd in de groene omgeving. 

Per wooneenheid moet er minimum 4 m² gesloten berging worden gerealiseerd. 

3.6.8 Woningbijgebouwen en aanhorigheden 
 
• Per grondgebonden woonentiteit wordt 1 vrijstaand bijgebouw onder de vorm van serre en/of 

bergplaats toegestaan. 
• Het vrijstaand bijgebouw en aanhorigheden hebben een maximale bebouwde oppervlakte 

van 20,00 m² en bouwhoogte van maximum 3,50 m. 
• Het wordt ingeplant op ten minste 10,00 meter van de achtergevelbouwlijn 
• Ruimtelijk gezien mogen woningbijgebouwen en –aanhorigheden gekoppeld worden met 

een gelijkaardig gebouw op het aanpalende perceel. Indien woningbijgebouwen en –
aanhorigheden op de perceelsgrens worden opgetrokken, moet het bijgebouw voorzien wor-
den van een plat dak en verplicht worden uitgevoerd in metselwerk. 

 
 
3.6.9 De niet bebouwde ruimte 
 
De niet bebouwde ruimte kan worden ingericht in functie van 
• private tuinen (behalve aan de noordzijde, grenzend aan de zone Gemeenteplaats) , waar-

van per grondgebonden wooneenheid maximum 20,00 m² mag verhard worden in functie 
van terras. Bij de aanleg van private tuinen wordt er optimaal gebruik gemaakt van streekei-
gen beplanting. 

• parkeergelegenheden voor bezoekers, 
• toegangswegen voor gemotoriseerd verkeer. 

In een strook van 5,00 m ten opzichte van de oostelijke zonegrens is het niet toegelaten om 
hoogstammige bomen te vellen, tenzij dit nodig is voor het oprichten van gebouwen, het creëren 
van een noodzakelijk toegang tot gebouwen of een duurzaam groenbeheer. 
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Met duurzaam groenbeheer wordt bedoeld het vellen (en eventueel ver-
vangen) van zieke bomen. 
 
Een constructie is een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een 
verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet bestaande 
uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of 
op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse 
te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, 
verplaatst worden. 
 
Definities: 
• voortuin = gedeelte van het goed dat voor de voorgevellijn van het hoofd-
gebouw ligt; 
voorgevel = elke gevel gericht op de voorliggende weg  
voorgevellijn = de lijn die gevormd wordt door de voorgevel door te trekken 
tot op de zijgrenzen van het goed; 
• zijtuin = gedeelte van het goed dat ter hoogte van een zijgevel, i.e. de 
gevel aan de zijkant van het hoofdgebouw, ligt 
• achtertuin = tuingedeelte van het goed dat geen voortuin of zijtuin is 
 
 
Bio-ecologische bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld nagroeibare isolatiemate-
rialen en FSC gelabeld hout 

Op het gelijkvloers zijn terrassen toegelaten tot op maximum 4,00 m van de bouwvolumes, op 
de verdiepingen moeten de terrassen inpandig worden voorzien. Terrassen hebben een minima-
le oppervlakte van 10,00 m² met een minimale diepte van 2,00 m. Op de terrassen zijn geen 
constructies toegelaten. 

De private buitenruimte mag enkel afgesloten worden met levende hagen eventueel onder-
steund met palen en draad. In de voortuin is de hoogte hiervan maximaal 1,00 m; in de zijtuin is 
de hoogte maximaal 2,00 m 

3.6.10 Energie 
 
Wooneenheden moeten optimaal georiënteerd worden zodanig dat passieve zonne-energie 
maximaal benut kan worden. Er wordt gebruikt gemaakt van materialen met een hoge warmte-
opslagcapaciteit en energiezuinige verwarmingsconcepten. Hernieuwbare energiebronnen wor-
den optimaal benut voor de opwekking van elektriciteit en de productie van warm water. 

3.6.11 Materialen 
 
Er wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van bio-ecologische bouwmaterialen. 

3.6.12 Natuurlijke entiteiten 
 
Bij de aanleg van private tuinen worden streekeigen hoogstammen gebruikt. 
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Categorie van gebiedsaanduiding: 1° wonen 
Het plangebied valt onder de subcategorie 1° a) ‘woongebied’: in hoofdzaak bestemd voor wo-
nen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
 

 
 
Er moet een verkeersluw dorpsplein worden gecreëerd met ruimte voor 
terrassen in functie van de aanwezige horeca. 
 
Hinderlijke horeca wordt uitgesloten; i.e. horeca die voor een sterke hinder 
zorgt op vlak van b.v. mobiliteit en/of lawaai zoals een discotheek. 
 
Bij de sociale ontmoetingsfunctie hoort o.a. wekelijkse markt en de perio-
dieke kermis,… 
 
Aanhorigheden bij het publiek domein zijn bijvoorbeeld speeltoestellen, 
straatmeubilair, verlichting,…(zie 4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor: 
• wonen 
• centrumgebonden kleinhandel 
• niet hinderlijke horeca 
• kantoren en diensten 
• socio-culturele functies 
• recreatieve functies 
• openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen 
• publieke ruimten met inbegrip van aanhorigheden 
 
4.2 Bestaande bebouwing 
Het is toegelaten om bestaande hoofdzakelijk vergunde gebouwen en constructies binnen het 
huidige bouwvolume te verbouwen of te herbouwen op dezelfde of een gewijzigde plaats. Bij 
herbouw mag het bouwvolume niet toenemen. 
 
4.3 Publieke ruimte 
De niet bebouwde ruimte is bestemd voor wegenis, parking en publieke ruimte. Deze wordt op 
een samenhangende manier ingericht.  
 
Minimaal 5.000 m² moet bestaan uit een aaneengesloten groengebied dat publiek toegankelijk 
is.  
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Onder kleinschalige gebouwen wordt verstaan: een frietkraam, overdekte 
bushalte of fietsenstalling, een informatiekiosk,… 
Onder kleinschalige infrastructuur wordt verstaan: een petanquebaan,… 
 
 
 
 
 

 
De Gemeenteplaats heeft een sociale ontmoetingsfunctie.  
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het functioneren van de 
publieke ruimte en aanhorigheden zijn toegelaten. Aanhorigheden zijn: 
• al dan niet verharde bermen 
• al dan niet verharde fiets- en wandelpaden 
• infrastructuren en constructies ten behoeve van afwatering en waterbeheer 
• signalisatie en verlichting 
• nutsvoorzieningen 
• kleinschalige infrastructuur en gebouwen die de sociale functie van de publieke ruimte ver-

sterken. Gebouwen hebben een bruto grondoppervlakte van maximaal 20 m² en hebben ten 
hoogte één bouwlaag. Enkel in functie van een frituur mag de oppervlakte tot 40 m² bedra-
gen. 

 
4.4 Autoluwe verbinding (indicatieve aanduiding) 
Alle handelingen, werken en wijzigingen zijn toegelaten in functie van de inrichting van de op het 
grafisch plan aangeduide autoluwe verbindingen. Het gemotoriseerd verkeer is steeds onderge-
schikt aan de verblijfsfunctie. De aanleg maakt deel uit van een totaalvisie op de projectzone. 
 
4.5 Parkeren  
In deze zone moeten boven- en /of ondergronds minimaal 70 publiek toegankelijke parkeer-
plaatsen worden voorzien. 
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De inplanting van de garages moet rekening houden met de bestaande 
erfdienstbaarheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De streekeigen beplanting bestaat uit bodembedekkers, struiken en bomen. 

Gebiedscategorie: wonen 

De zone is bestemd voor garages  

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het instandhouden en het 
vernieuwen van bestaande garages en voor het bouwen van nieuwe garages zijn toegelaten. 

Garages hebben een plat dak. De maximale bouwhoogte bedraagt 3,50 meter. Bij (ver)nieuw-
bouw moeten de garages voorzien worden van een groendak. 

De materiaalkeuze is vrij maar wordt hoofdzakelijk bepaald door de bestaande bebouwing en de 
ruimtelijke en harmonische inpasbaarheid van de materialen binnen de bestaande omgeving. Er 
zal enkel gewerkt worden met hoogwaardige duurzame materialen. 

Er wordt gewerkt met waterdoorlatende verharding tenzij dit omwille van milieuredenen niet aan-
gewezen is. De toegangswegen worden voorzien van verlichting. Minimum 10% van de niet be-
bouwde ruimte bestaat uit groenvoorzieningen. Er wordt gebruik gemaakt van streekeigen be-
planting die uiterlijk in het plantseizoen volgend op de vergunning wordt aangeplant.  

Opslag in open lucht is verboden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Specifieke bepalingen voor binnengebied tussen K. De Backerstraat, Fr. 
Blocklaan, Kerkstraat en Ketinglei 

 
5.1.1 Ontsluiting gemotoriseerd verkeer 
 
Zone 5.1 wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten via de K De Backerstraat. 
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Met langzaam verkeer wordt niet-gemotoriseerd verkeer bedoeld. Deze 
verbinding mag niet door gemotoriseerd verkeer gebruikt worden (tenzij 
i.f.v. veiligheid en bij incidenten). 
 

 
5.1.2 Doorsteek langzaam verkeer (indicatieve aanduiding) 
 
In zone 5.1 wordt zoals indicatief aangeduid op het grafisch plan een verbinding voor langzaam 
verkeer gerealiseerd. De verbinding inclusief strook voor landschappelijke inpassing heeft een 
minimale breedte van 6,00m. De strook voor landschappelijke inpassing bestaat uit hoogstam-
mig groen. 

De aanleg van de langzaamverkeerdoosteek en bijhorende groenvoorzieningen gebeurt uiterlijk 
in het plantseizoen volgend op het afleveren van de vergunning. 
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Aan de toegangen dient verlichting te worden voorzien. 
 
De streekeigen beplanting bestaat uit bodembedekkers, struiken en bomen. 
 

Gebiedscategorie: lijninfrastructuur 

6.1 Algemeen 
 
De zone is bestemd voor het behoud van de bestaande openbare wegenis. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het instandhouden, het her-
aanleggen of het vernieuwen van de openbare wegenis en het publiek domein zijn toegelaten. 
 
6.2 Randparking 
 
Deze zone wordt ingericht als openbare parking.  
 
Minimaal 10% van de deelzone bestaat uit groenvoorzieningen. Er wordt gebruik gemaakt van 
streekeigen beplanting die uiterlijk in het plantseizoen volgend op de vergunning wordt aange-
plant. 
 
Materialen die gebruikt worden voor verhardingen van wegenis, toegangen, parkings, terrassen, 
e.d. zullen maximaal waterdoorlatend zijn. Indien er geen gebruik van waterdoorlatende materia-
len is, zullen er specifieke maatregelen tot buffering en afvoer van regenwater genomen worden. 
 
Reliëfwijzigingen zijn toegelaten in functie van de ontsluiting, de waterhuishouding en de land-
schappelijke inpassing. 
 
6.2.1 Ontsluiting parking (indicatieve aanduiding) 
 
De ontsluiting van de randparking gebeurt via een aparte in- en uitrit op de plaatsen die indica-
tief zijn aangegeven op het grafisch plan. 
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 Gebiedscategorie: gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 

De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen  
 
7.1 Begraafplaats 
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie, het onderhoud 
en het beheer van de bestemming zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang en 
draagkracht van het gebied gerespecteerd wordt. 
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van één of 
meerdere wandelverbindingen tussen zone 3 en 6 zijn toegelaten. 
 
7.2 Vrije basisschool en omgeving 
 
7.2.1 Contextuele inpassing 
 
Elk gebouw binnen deze zone moet op een kwalitatieve en contextuele wijze ingepast worden in 
de omgeving en in het straatbeeld. Dit houdt in dat de bouwhoogte, de gevelopbouw (hoogte, 
materiaal en geleding), de dakvorm (hoogte, dakvensters, dakhelling, materialen), de uitspron-
gen en het materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opge-
bouwd moeten worden. 
 
Bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen is het belangrijk dat de aanvrager aantoont dat 
de impact van de gemeenschapsvoorzieningen de draagkracht van de omgeving niet over-
schrijdt en dat de relatie met de aanpalende woonfuncties wordt gehandhaafd. Uit het aan-
vraagdossier zal daarom duidelijk moeten blijken dat er voldoende aandacht gegeven wordt aan 
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volgende criteria: 

• contextuele inpassing in het straatbeeld en de omgeving; 
• ruimtelijke samenhang binnen het gebied 
• zuinig ruimtegebruik met aandacht voor gemeenschappelijk gebruik en bundeling van 

voorzieningen en infrastructuur  
• duidelijke omschrijving van activiteiten en functies 
• het garanderen van de privacy van de omwonenden (bv. hoogte ramen, schikking gangen, 

soort glas) 

Om antwoord te geven op deze criteria zal de aanvrager zijn dossier voldoende uitgebreid op-
maken en de nodige motivaties toevoegen waarbij aangetoond wordt dat aan de verschillende 
kwaliteitscriteria wordt voldaan. Indien de motivatie ontoereikend is of de plannen bieden onvol-
doende inzicht in de gestelde problematiek kan de vergunningsaanvraag als onvolledig worden 
beschouwd. 
 
7.2.2 Terreinbezetting 
 
Maximaal 80% mag bebouwd en verhard worden. Minimaal 20% moet worden aangelegd met 
groenvoorzieningen. 

7.2.3 Bouwhoogte  
 
Gebouwen in de Lindelei zijn harmonisch ingepast in het straatbeeld. Dit wil zeggen dat de be-
bouwing dezelfde kroonlijsthoogte, dakhelling en nokhoogte heeft als minstens één van de aan-
palende gebouwen. 

Bij het oprichten van nieuwe gebouwen en bij het uitbreiden van bestaande gebouwen in het 
achterliggend gebied is de bouwhoogte maximaal gelijk aan de afstand tot de perceelsgrens met 
een maximale hoogte van 11,00 meter. 

7.2.4 Daken 
 
De dakvorm is vrij. 
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7.2.5 Afsluitingen 
 
Op de grens met de woonkavels moeten hetzij tuinmuren hetzij levende hagen of draadafsluitin-
gen begroeid met klimplanten worden opgericht. De hoogte van deze afsluitingen bedraagt mi-
nimaal 2,00m. 
 
7.2.6 Ontsluiting 
 
De school heeft een toegang via de Lindelei, de Frans Huysmanslaan en de E. Van Nuffellaan. 
 
7.2.7 Materialen 
 
De materiaalkeuze is vrij maar wordt hoofdzakelijk bepaald door de bestaande bebouwing en de 
ruimtelijke en harmonische inpasbaarheid van de materialen binnen de bestaande omgeving. De 
materiaalkeuze dient de continuïteit in het straatbeeld te ondersteunen of er positief mee te con-
trasteren. Er zal enkel gewerkt worden met hoogwaardige duurzame materialen. 
 

 


