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1. Algemene bepalingen 

1.1 Inleiding 

De voorschriften van dit bestemmingsplan zijn opgebouwd in drie luiken. Deel één 

bevat algemene bepalingen die bij elk bouw of verbouwing in het plangebied van 

toepassing zijn. Deel twee bevat de bestemmingsvoorschriften die aansluiten bij 

de aangeduide bestemmingen op het plan. Elk perceel maakt deel uit van een 

bestemmingszone. De bebouwingsvoorschriften zijn gebundeld in deel drie. 

1.2 Begrenzing van het plangebied 

De nieuwe grens voor het BPA wordt gevormd door de as van de Vrijheid, de 

perceelsgrens tussen percelen 106k tot en met 172d, de as van de Burgemeester J. 

Van Aperenstraat tot en met perceel 161v, de zuidelijke kant van percelen 261h, k, 

l, 262l, 263k2 en f2, de as van de Gravin Elisabethlaan tot aan de Katelijnestraat, 

de as van de Katelijnestraat tot aan de Karel Boomstraat, de as van de Karel 

Boomstraat tot aan perceel 284f, de noordelijke kant van percelen 284g, r, b, 285y, 

285x, s, 86c2, l2, 87c3, h2, y, 88x, t, r, m, n, 89v, e, w, l, 105z2, x2 en 106k. De 

precieze begrenzing is op het plan aangeduid. 

1.3 Overgangsbepalingen 

1.3.1 Regels t.a.v. bestaande gebouwen 

Wanneer een bestemming in de bestaande toestand, in tegenstrijdigheid is met de 

bestemmingen van het Plan, zijn enkel onderhouds- en kleine werken* toegelaten. 

Omvangrijke renovatiewerken, herbouw, uitbreiding en alle andere werken die de 

tegenstrijdige toestand bestendigen of verlengen, zijn verboden. 

1.4 Voorrangsregels 

De stedenbouwkundige voorschriften vervolledigen en detailleren de grafische 

gegevens van het plan, bovendien omschrijven zij de intenties welke niet 

voorkomen op de plannen, omdat deze moeilijker vatbaar zijn voor een grafische 

weergave.  
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1.5 Wijze van meten 

Diepte van de gebouwen: De diepte van de gebouwen wordt gemeten van de 

bouwlijn tot de verst verwijderde gevel van het gebouw. Deze afstanden worden 

loodrecht op de bouwlijn gemeten.  

Oppervlakte van de gebouwen: de oppervlakte wordt gemeten aan de buitenzijde 

van de gevelvlakken of het midden van de scheidsmuren.  

Kroonlijst of goothoogte van de gebouwen: de hoogte van de kroonlijst wordt 

bepaald door de snijlijn tussen het verticaal gevelvlak en het dakvlak. 

Vloeroppervlakte: de vloeroppervlakte is de som van de vloeroppervlakte over de 

verschillende bouwlagen.  

1.6 Gehanteerde begrippen 

Ambachten of ambachtelijke activiteiten: dit zijn activiteiten waaronder goederen 

worden ofwel gefabriceerd (drukkerij.....) ofwel aan gewerkt (het vermaken van 

fietsen..........) met de hand. 

Appartementsgebouw: een woongebouw met meer dan 3 volwaardige woningen 

en een gemeenschappelijke ingang. 

Bebouwingspercentage: een op kaart of in de voorschriften aangegeven 

percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag 

worden bebouwd.  

Bestemmingsvlak: een op kaart aangegeven vlak met éénzelfde bestemming. 

Bijgebouw*: Bijgebouwen* voorzien uitbreiding van het hoofdgebouw op het 

gelijkvloers niveau en moeten zich bevinden binnen de uitbreidingszone voor 

woningen. 

Bouwdiepte: Maximum bouwdiepte voor hoofdgebouwen*: de maat die de diepte 

aangeeft van de strook die binnen de bestemmingsgrenzen bebouwd mag worden.  

Bouwhoogte: De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het grondpeil tot de 

onderzijde van de goot of de kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin niet 

meegerekend. 

Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat, door op een gelijke 

hoogte liggende vloeren, is begrensd. 

Dienstverlening of dienstverlenende activiteiten: dit zijn activiteiten gericht op een 

frequente dienstverlening (onmiddellijke en ter plekke) naar de bevolking met 

ofwel een medische of sociale functie ofwel een private dienst functie (kapper, 

manicure/pedicure...). 

Eéngezinswoning: een woning waarin slechts één gezin woont. Het woning bevat 

verschillende ruimten elk met een eigen functie. 

Gebouw: Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

Gemeenschapsvoorzieningen: Dit zijn dienstverleningen met een openbaar 

karakter zoals scholen, culturele centra, medische of sportieve infrastructuur… 

Hoofdbestemming: de belangrijkste toegelaten activiteit binnen een bepaalde zone 

of gebouw die voorrang krijgt over alle andere mogelijke activiteiten.  
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Hoofdgebouw: Het hoofdgebouw is het gebouw met het grootste volume, dit 

herbergt de hoofdbestemming en bevindt zich aan de straatzijde. 

Kantoren: kantoren zijn ruimten waar hoofdarbeid wordt uitgevoerd. 

Kantoorruimten van zelfstandigen vormen enkel een onderdeel van de woning als 

deze beperkt is tot minder dan 50m², de daarin werkenden in de woning waarin het 

kantoor gelegen is wonen en het aantal werknemers en het kantoor beperkt is tot 

twee. In voorkomend geval horen deze ruimten bij de woon- en niet bij een 

kantoorfunctie. 

Kleine werken: dit zijn verbouwingen die volgens de Vlaamse wetgeving  

vrijgesteld zijn van de inmenging van een architect. Dit zijn verbouwingswerken 

binnen een toegestaan gebouw die noch de wijziging van het gebruik, noch deze 

van de bestemming tot doel hebben.  

Meergezinswoning: een woning met het morfologische karakter van een 

ééngezinswoning waarin maximum drie wooneenheden worden voorzien. 

Nabestemming: een activiteit die de hoofdbestemming vervangt nadat het huidige 

hoofdbestemming achterhaald en niet meer nodig is. Deze beslissing moet worden 

bevestigd door de gemeenteraad. 

Nevenbestemming: toegelaten activiteiten binnen een bepaalde zone of gebouw 

die secundair tot de hoofdbestemming is. 

Nokhoogte: de hoogte van de bebouwing met inbegrip van lift- en trappenhuizen, 

centrale verwarmings- en ventilatie-inrichtingen, lichtkappen en dergelijke 

onderschikte delen van gebouwen. 

Onderhoudswerken: onderhoudswerken zijn werken die niet vergunningsplichtig 

zijn volgens de Vlaamse wetgeving. Het betreft onderhoudswerken zoals het 

gedeeltelijk vernieuwen van een dak, het vernieuwen van dakgoten of kroonlijsten, 

het bepleisteren van binnenmuren…Het betreft kleine ingrepen die noch de 

bestemming, noch de morfologie wijzigen. 

Open verharding : Waterdoorlatend verharding. Het kan de vorm nemen van 

bijvoorbeeld graskeien of grastegels.  

Het Plan: het bestemmingsplan van het plangebied. 

Publiciteit  

 Aanplakborden: Aanplakborden zijn borden (vaak aan de zijgevel van een 

gebouw) waarop publiciteit wordt aangeplakt. 

 Opschriften: Opschriften vermelden de activiteit van de handelaar, verwijzen 

naar de verkochte produkten of vermelden de naam van de winkel of uitbater. 

 Publiciteit: Publiciteit heeft betrekking op merknamen van produkten die te 

koop worden aangeboden.  

 Directe verlichting: Directe verlichting van publiciteitspanelen, is verlichting 

in panelen, waarop opschriften of publiciteit vermeld is.  

 Indirecte verlichting: Indirecte verlichting van publiciteitspanelen is het 

verlichten van panelen met een lichtpunt dat niet in het paneel verwerkt is. Dit 

kan door lichtpunten die elders op de gevel zijn aangebracht of door het 

verlichten van de ruimte tussen de letters van het opschrift of publiciteit en het 

gevelvlak.  

 Haakse panelen: Haakse panelen met publiciteit of opschriften zijn dwars 

aangebracht op de gevel (meestal) met een hoek van 90°.  
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 Vlakke panelen: Vlakke panelen met publiciteit of opschriften zijn evenwijdig 

en tegen het gevelvlak aangebracht. 

Rooilijn: Deze lijn vormt de grens tussen het openbaar en particulier domein. 

Tuinzone: privé open ruimte bestemd voor groene ruimten om te rusten en te 

verpozen in relatie tot de woonfunctie. 

Uitbreidingszone: in deze zone kan een uitbouw van het hoofdgebouw op het 

gelijkvloers gevat worden. Deze zone wordt gevat door de achtergevel of de lijn 

die de maximale bouwdiepte voor hoofdgebouwen* aanduid en de lijn van de 

uitbreidingszone van de bijgebouwen*. 

Vegetatiedaken : een plat of licht hellend dak (tot maximaal 25°) waarop vegetatie 

voorzien wordt in de vorm van mos, sedum, gras, kruiden e.d.  

Voorbouwlijn: lijn die de voorste grens van de bebouwing aangeeft.  

Voortuinstrook of voortuin: de strook gelegen tussen de verplichte voorbouwlijn 

en de rooilijn, het wordt perceel per perceel bepaald. 

Vloer-Terreinindex: dit is de som van alle bouwlagen (V) gedeeld door de 

terreinoppervlakte (T). 

Woonlaag: een volwaardige bouwlaag waarin afzonderlijk bewoond kan worden. 

Winkels: ruimte waar handelswaren te koop worden aangeboden en waar het 

publiek inkopen doet. 

Woningen: woon- of verblijfplaats voor personen of gezinnen.  

1.7 Opvang van regenwater 

Alle nieuwe hoofdgebouwen moeten van een reservoir worden voorzien voor de 

opvang en gebruik van regenwater van minimum 5m³ voor elke woning. 
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2. Bestemmingsvoorschriften 

2.1 Aantal en aard van de zones 

De volgende zones zijn opgenomen in het plangebied; 

 zone voor wonen in één-* of meergezinswoningen* (artikel 2.3); 

 zone voor stedelijk wonen (artikel 2.4) 

 zone voor appartementen* (artikel 2.5); 

 kernwinkelzone (artikel 2.6); 

 zone voor gemeenschapsvoorzieningen* (artikel 2.7); 

 zone voor gemeenschapsvoorzieningen* en dienstverlenendeactiviteiten  met 

nabestemming wonen (artikel 2.8); 

 zone voor tuinen (artikel 2.9); 

 zone voor voortuinen (artikel 2.10); 

 parkzone (artikel 2.11); 

 zone voor openbaar ruimte (artikel 2.12). 

2.2 Bepalingen in verband met hoofd- en 

nevenbestemmingen* 

Per zone worden bepaalde hoofd- en nevenbestemmingen* toegelaten . Een 

overzicht hiervan wordt gegeven in Tabel 1. Nevenbestemmingen* mogen nooit 

meer dan 40% van de netto oppervlakte van de betrokken pand innemen. 

Nevenbestemmingen* moeten verenigbaar zijn met de hoofdbestemming* en 

mogen de woonfunctie niet in het gedrang brengen. Slechts één 

nevenbestemming* per perceel is toegelaten.  
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Tabel 1: Overzicht van de verplichte hoofdbestemming en toegelaten nevenbestemmingen 
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ééngezins toegelaten
niet 

toegelaten

niet 

toegelaten

min. één 

woning

toegelaten

neven-

bestemming

niet 

toegelaten

niet

toegelaten

niet

toegelaten

meergezins max. 3 toegelaten
niet 

toegelaten

toegelaten

neven-

bestemming

toegelaten

neven-

bestemming

niet 

toegelaten

niet

toegelaten

niet

toegelaten

appartements
niet 

toegelaten
toegelaten toegelaten

toegelaten

neven-

bestemming

niet 

toegelaten*

niet 

toegelaten

niet

toegelaten

niet

toegelaten

winkels
niet 

toegelaten

niet 

toegelaten

toegelaten

neven-

bestemming

toegelaten niet toegelaten
niet 

toegelaten

niet

toegelaten

niet

toegelaten

dienstverlening max. 50m² max. 50m²

toegelaten

neven-

bestemming

toegelaten
beperkt 

toegelaten ** 

niet 

toegelaten

niet

toegelaten

niet

toegelaten

kleine kantoren max. 50m² max. 50m²

toegelaten

neven-

bestemming

toegelaten

neven-

bestemming

niet toegelaten
niet 

toegelaten

niet

toegelaten

niet

toegelaten

ambachten
niet 

toegelaten

niet 

toegelaten

niet 

toegelaten

toegelaten

neven-

bestemming

niet toegelaten
niet 

toegelaten

niet

toegelaten

niet

toegelaten

horeca
niet 

toelgelaten

niet 

toegelaten

niet 

toegelaten
toegelaten niet toegelaten

niet 

toegelaten

niet

toegelaten

niet

toegelaten ***

gem. voorz.

toegelaten

neven-

bestemming

niet 

toegelaten

niet 

toegelaten

toegelaten

neven-

bestemming

toegelaten
niet 

toegelaten

niet 

toegelaten
niet toegelaten

 

* enkel als nabestemming van kracht wordt. 

** zie artikel 2.7 
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*** behalve in functie van terrassen toegelaten onder het terassenregelement (met 

inbegrip van alle toekomstige wijzigingen). 

2.3 Zone voor wonen in één- of 

meergezinswoningen* 

Deze zone is hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting in ééngezinswoningen*. Een 

maximum van drie wooneenheden mag binnen deze woningen worden voorzien en 

dit enkel op voorwaarde dat de morfologische karakter van een ééngezinswoning* 

gerespecteerd wordt en behouden blijft en dat de vloeroppervlakte van ten minste 

één van de woningen minstens 100m² bedraagt. Als nevenfunctie kunnen kleine 

kantoren* en kleinschalige gemeenschapsvoorzieningen* toegelaten worden. De 

kantoor- of dienstverlenendefunctie wordt beperkt tot 50m² op voorwaarde dat 

daar in werkende(n) moeten wonen in het pand waarin het kantoor gelegen is. 

2.4 Zone voor stedelijk wonen 

Deze zone wordt bestemd voor huisvesting in appartementsgebouwen. Als 

nevenfunctie kunnen kleine kantoren* en kleinschalige dienstverlenende 

activiteiten* toegelaten worden. De kantoor- of dienstverlenende functie wordt 

beperkt tot 50m² op voorwaarde dat men woont en werkt in hetzelfde pand.  

2.4.1.1 Open delen 

De niet bebouwde en niet verharde delen van deze zones dienen aangelegd te 

worden als gemeenschappelijk groen voor alle bewoners in de betrokken zone. De 

omvang van de verschillende onderdelen van de niet bebouwde en niet verharde 

delen van deze zones worden bepaald in artikel 3.3.1.1. 

2.5 Zone voor appartementen 

Deze zone wordt hoofdzakelijk bestemd voor het oprichten van appartementen. 

Als nevenbestemming* mag het gelijkvloers van de betrokken panden gebruikt 

worden als winkel- of kantoorruimte.  

2.6 Kernwinkelzone 

Het op het bestemmingsplan aangeduide bestemmingsvlak* is bestemd voor 

verschillende kleinschalige centrumfuncties. In deze zone wordt de woonfunctie 

verweven met handel of diensten. Minimum één woning per perceel is vereist. 

Ambachten zijn toegelaten als nevenbestemming enkel in functie van dezelfde 

handelsfunctie als er in de overige gedeelten van het gelijkvloers uitgeoefend 

wordt en enkel als er een verkooppunt daaraan gebonden is. 
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2.7 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen*  

Het V.I.T.O. (GV1) en de Gemeenteschool in de Gravin Elisabethlaan (GV2) 

krijgen een bestemming als gemeenschapsvoorziening* met een onderwijsfunctie.  

De Post (GV3) in de Gravin Elisabethlaan krijgt een bestemming voor 

gemeenschapsvoorzieningen en dienstverlenende activiteiten* van openbare aard.  

Het wonen wordt toegelaten als een nevenbestemming* in alle onderdelen van 

deze zones. Andere nevenbestemmingen moeten, sterk buurt gebonden en publiek 

toegankelijk zijn. 

2.8 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen* en 

dienstverlenende activiteiten* met nabestemming 

wonen 

De Vrije Gewestelijke Vakschool (GV4) krijgt een bestemming voor 

gemeenschapsvoorzieningen* met een onderwijs- of sociale functie.  

Het gebouw* aan de hoek van de Gravin Elisabethlaan en de Alfred Oststraat 

(GV5) krijgt een bestemming voor dienstverlenende activiteiten* met een 

medische of sociale functie.  

Deze gebouwen krijgen als nabestemming* wonen. Als deze nabestemming* van 

kracht wordt, kunnen er hier kleinschalige appartementsgebouwen* ontwikkeld 

worden. Voordat deze nabestemming* van kracht wordt, moet er duidelijk 

aangetoond worden dat de huidige bestemming achterhaald is. Deze beslissing 

moet bevestigd worden door de gemeenteraad.  
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2.9 Zone voor tuinen  

Deze zone wordt bestemd voor tuinen en open ruimten ten behoeve van de 

woonfunctie. Minstens 80%
1
 van de tuinen zijn vrij van verharding en bestaan uit 

bomen, heesters, siertuin, groententuin of grasveld.  

2.9.1 Garages 

Garages (overdekte autostaanplaatsen) kunnen gebouwd worden in de tuinstrook. 

Deze mogen enkel gebruikt worden voor activiteiten ten behoeve van de 

woonfunctie. Commerciële-, handels- of ambachtelijke activiteiten worden niet 

toegelaten. Er is géén begrenzingen voor de garages aangeduid. De mogelijke 

inplanting is afhankelijk van volgende voorwaarden:  

1. Car Ports (overdekte niet gesloten houten beschermde staanplaats voor 

wagens) genieten in de tuinzone*, de voorkeur op garages. 

2. Garages kunnen enkel gebouwd worden wanneer de bouwlijn van de garages 

aangezet wordt achter de lijn die de maximale bouwdiepte* van de woningen 

aangeeft. 

3. Garages worden bij voorkeur ingeplant tegen een bestaand (gelijkaardig) 

gebouw* dat zich op de zijperceelsgrens bevindt. 

4. Garages worden bij voorkeur zo kort mogelijk bij het hoofdgebouw ingeplant. 

5. Slechts één garage per perceel is toegestaan
2
. 

6. De oppervlakte van een garage is beperkt tot maximum 50m². 

7. De maximum hoogte van een garage bedraagt 2,60 meter tot aan de onderzijde 

van de kroonlijst.  

2.9.2 Parkeerplaatsen in openlucht 

Gegroepeerde parkeerplaatsen in openlucht mogen enkel voorzien worden in 

functie van de gebouwen in de zone voor appartementen en de kernwinkelzone. 

Deze mogen enkel voorzien worden in de zone voor tuinen aansluitend bij de zone 

voor appartementen
3
 en de kernwinkelzone

4
. 

                                                      
1
 Behalve aansluitend bij de zone voor appartementen (zie Artikel 3.3.2.1) en aansluitend 

bij de kernwinkelzone (zie Artikel 3.3.3.2). 

2
 Behalve appartementsgebouwen (zie Artikel 3.3.2.1). 

3
 zie Artikel 3.3.2.1 

4
 zie Artikel 3.3.3.2 
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2.9.3 Bebouwing 

In de tuinzone* mogen enkel garages (zie boven), tuinhuisjes en bergingen 

opgetrokken worden. Wat de tuinhuisjes en bergingen betreft, wordt de grootte 

daarvan beperkt tot een maximum oppervlakte van 16m², een maximum 

(nok)hoogte van 3 meter en een maximum kroonlijsthoogte van 2,60 meter. 

Zwembaden met een maximum oppervlakte van 75m² zijn toegelaten wanneer het 

bebouwingspercentage* van het hele perceel minder dan 20% betreft. 

2.9.4 Aanleg en afsluitingen 

Minimum 80% van deze zone moet voorbehouden blijven als onverhard terrein 

voor gras en aanplantingen.  

De afsluitingen tussen tuinen is beperkt tot hekwerk, draadafsluitingen of 

haagbeplantingen behalve langs de Vrijheid. Voor de panden langs de Vrijheid 

worden afsluitingen uit metselwerk tot een maximum van 2 meter hoog toegelaten.  

2.10 Zone voor voortuinen  

De voortuinstrook dient als een open en hoofdzakelijk groene ruimte gelegen 

tussen de voorbouwlijn* en de rooilijn*. Slechts 20% daarvan mag als oprit 

gebruikt worden. Andere activiteiten zijn niet toegelaten. 

Er bestaat een bouwverbod in deze strook.  

De scheiding tussen voortuinen en het openbaar domein kan bestaan uit 

haagaanplantingen met een maximum hoogte tot 1,40 meter en tuinmuurtjes uit 

duurzaam materiaal of metselwerk met een maximumhoogte van 0,8 meter.  

2.11 Parkzone 

Deze zone functioneert als een belangrijke en kwaliteitsvolle groene ruimte in het 

plangebied. Het terrein moet toegankelijk zijn voor het publiek. Wandelpaden, 

groepen heesters, hagen, solitaire bomen, gras- en bloemperken vormen het 

hoofdaandeel van de bestemming.  

Er geldt een bouwverbod binnen deze zone. Het plaatsen van inrichtingen 

(straatmeubiliair) en het aanbrengen van (open)verhardingen zijn slechts mogelijk 

in functie van het gebruik van het terrein. Minimum 90% van het terrein bestaat 

uit gras en aanplantingen met inheemse bomen en heesters.  

Een ontsluitingsweg in functie van de te ontwikkelen woningen ten zuiden van de 

parkzone mag voorzien worden eens de woningen gerealiseerd zijn. De maximum 

breedte van deze weg bedraagt 4 meter en de maximum lengte 60 meter met een 

beperkte voorziening om voertuigen te draaien. 

2.12 Zone voor openbare ruimten 

Openbare ruimten hebben een verblijfs- of een verbindingsfunctie. De wegen 

binnen deze zone moet aangelegd worden in verhouding met de functie van de 
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straat. Alle straten binnen het plangebied (behalve de Vrijheid) zijn enkel bestemd 

voor bestemmingsverkeer. Het autoverkeer wordt in functie van de aard van de 

weg, in aantal, snelheid en ruimte beperkt. Deze zone moet ingericht worden op 

een wijze dat het langzaam verkeer steeds veilig, direct en comfortabel kan 

functioneren.  

In de overige delen van deze zone zijn bouwwerken en installaties ten behoeve van 

de gemeenschapsfunctie toegelaten. Straatmeubilair wordt logisch, functioneel en 

eenvoudig ingericht.  

2.12.1 Aanleg en materiaalgebruik 

De eventuele aanleg van de zone voor wegen moet van die mate zijn dat de 

gemakkelijke en veilige verplaatsing van voetgangers en fietsers verzekerd blijft, 

met aanleg van stalplaatsen voor tweewielers en voornamelijk met zorg voor het 

stadslandschap om aldus de indruk te wekken van een continuïteit van de 

beplantingen. 

De aanleg (of de heraanleg) van de kruispunten, voetpaden en wegen zal met 

bijzondere zorg dienen te geschieden. 

2.12.2 Voetpaden 

De voetpaden zullen bij voorkeur een minimale breedte van 3 m hebben. In hun 

lengteprofiel zullen zij continu zijn en bijgevolg verhoogd ten opzichte van de weg 

ook ter hoogte van de kruispunten. Wanneer hun breedte meer bedraagt dan 5 m, 

zullen installaties als aanplantingen en staatmeubilair er kunnen voorzien worden 

voor zover ze geen hinder vormen voor het verkeer van de voetgangers. 

In geval van heraanleg of herstelling na uitvoering van werken, moeten de 

voetpaden uitgevoerd worden in natuurlijke en duurzame materialen *, die op een 

harmonische wijze overeenstemmen met het omringend patrimonium en in een 

homogeen kader. 

In geval van aanleg van wegen en andere openbare ruimten moet het stedelijk 

meubilair en verlichting van goede kwaliteit zijn en in harmonie met de site. 
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2.12.3 Beschermde bomen 

De lindeboombeplanting langs de Vrijheid wordt beschermd onder de bepalingen 

van artikel 6 van de wet van 7 augustus 1931 omwille van haar historische en 

estetische waarde.  

Door deze bescherming verbied men de stad : 

 de bomen te vellen, 

 de bomen meer dan normaal te snoeien, 

 palen of masten te planten voor bovengrondse leidingen, 

 er reklame-panelen of gelijk welke publiciteit op aan te brengen, 

 de bomen welke zouden verdwijnen, niet door jonge boompjes van hetzelfde 

soort te vervangen. 

2.13 Te behouden bomen 

De laanbeplanting langs de Gravin Elisabethlaan alsook andere waardevolle 

bomen in het park in de Gravin Elisabethlaan en in de Karel Boomstraat dienen te 

worden behouden. De te behouden bomen zijn op het bestemmingsplan aangeduid. 

Voor deze bomen gelden de verbodsbepalingen in artikel 2.12.3 betreffende de 

bescherming van de bomen langs de Vrijheid.  
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3. Bebouwingsvoorschriften 

3.1 Algemene bepalingen omtrent de uiterlijke 

verschijningsvorm 

3.1.1 Gevelbegroeiingen en vegetatiedaken* 

Het gebruik van vegetatiedaken* of het begroenen van gevels met begroeiingen en 

aanplantingen is in het gehele plangebied toegestaan.  

3.1.2 Antennes en masten 

Antennes, schotelantennes en masten mogen niet tegen muren op daken of de 

begane grond geplaatst worden wanneer deze zichtbaar zijn vanaf de openbare 

weg met uitzondering van gebouwen en gronden in de zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen.  
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3.2 Algemene bepalingen omtrent de inplanting en 

het profiel van de gebouwen 

3.2.1 Vorm van bebouwing 

Alle gebouwen moeten in de vorm van open, halfopen of gesloten bebouwing 

opgetrokken worden. De toegelaten vorm van bebouwing wordt op het 

bestemmingsplan aangeduid. De minimum perceelsbreedte voor gebouwen in open 

bebouwing bedraagt 14 meter en voor halfopen bebouwing 9 meter.  

3.2.2 Inplanting van de hoofdgebouwen* 

Alle hoofdgebouwen* grenzend aan de openbare weg moeten gevat worden 

binnen de aan het plan aangeduide marges.  

Gebouwen in open bebouwing moeten voor ten minste 30% van de voorgevel 

breedte worden ingeplant op de rooilijn* of de verplichte voorbouwlijn*. De 

maximum toegelaten bebouwingspercentage* voor dergelijke gebouwen ten 

opzichte van de oppervlakte van de strook bedraagt 70%.  

In de stroken waarbinnen open en halfopen bebouwing toegelaten worden, is de 

vorm van de aanpalende bebouwing en de perceelsbreedte bepalend. Waar een 

aanpalend gebouw met een wachtgevel tot aan de perceelsgrens gebouwd is, wordt 

men verplicht daartegen te bouwen in halfopen bebouwing.  

Alle gebouwen in halfopen of gesloten bebouwing moeten volledig worden 

ingeplant op de rooilijn* of de verplichte voorbouwlijn*. 

3.2.3 Inplanting en profiel van de bijgebouwen* 

Bijgebouwen* zijn bestemd voor het uitbreiden van de woonhuis op het 

gelijkvloers. Zowel de hoofdbestemming* als de toegelaten nevenbestemming* 

kunnen gebruik maken van deze ruimten.  

Bijgebouwen* moeten steeds gevat worden binnen de aangeduide 

uitbreidingszone*. Maximum 75% van deze zone mag bebouwd worden.  

Bijgebouwen* kunnen enkel opgetrokken worden wanneer een volwaardige 

buitenruimte van minimum 70m² per woning gerealiseerd of behouden wordt. 

Wanneer het niet mogelijk is dat deze buitenruimte behouden blijft mag deze zone 

niet bebouwd worden. 

Bijgebouwen moeten afgewerkt worden met dezelfde gevelmaterialen als de 

hoofdgevels van het hoofdgebouw waaraan ze gebonden zijn. .  

De goothoogte van de bijgebouwen* wordt beperkt tot 3 meter, de totale hoogte 

tot 3,5 meter.  
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3.2.4 Afstand tot zij perceelsgrenzen 

De afstand tot de zijperceelsgrenzen in open of halfopen bebouwing bedraagt 

steeds minimum 3 meter.  

3.2.5 Bouwhoogte* 

De kroonlijst van nieuwe hoofdgebouwen* moet gevat worden binnen een marge 

van +/- 1 meter ten opzichte van de bouwhoogten die op plan aangeduid zijn. De 

aanduidingen hebben betrekking op de onderzijde van de kroonlijst. De maximum 

bouwhoogte* (hoogte van de nok) mag nooit meer dan 50% hoger zijn dan de 

hoogte tot aan de kroonlijst. 

3.2.6 Bouwdiepte* 

De uiterste bouwgrenzen en de maximum bouwdiepten zijn op het plan aangeduid. 

Nieuwe gebouwen in halfopen of gesloten bebouwing mogen de achtergevels van 

aanpalende hoofdgebouwen* niet met meer dan drie meter overschrijden.  

3.2.7 Dakvorm en materiaal 

Elk hoofdgebouw en elk ander gebouw* met méér dan één bouwlaag* moet bedekt 

worden met hellende daken
5
. Alle voorzieningen, zoals onder meer technische 

infrastructuur (liftkoker), met uitzondering van de schoorstenen, moeten onder dit 

dakprofiel geïntegreerd worden.  

De dakhelling van deze gebouwen situeert zich in een hoek tussen 35 en 45° ten 

opzichte van een rechte hoek met de kroonlijst. Bij gelijke kroonlijsthoogte wordt 

er aangesloten op de dakhelling van een bestaande woning.  

De nok van woningen in gesloten en halfopen bebouwing wordt evenwijdig met de 

voorgevel geplaatst. Voor woningen in open bebouwing mag de nokligging 

variëren. Daken moeten steeds uitlopen in een nok. Het nivelleren van de nok is 

niet toegelaten.  

Alle hellende daken worden voorzien met dakbedekking uit duurzame materialen 

zoals dakpannen, kunst- en natuurleien, zink en koper. Het gebruik van golfplaten 

(metaal of asbestcement) en bitumen materialen voor dakbedekking zijn niet 

toegestaan.  

Dakkapellen en staande dakramen  zijn toegelaten. De breedte van dakkapellen en 

staande dakramen wordt aan de voorzijde beperkt tot één derde van de 

gevelbreedte. Aan de achterzijde wordt de breedte van dakkapellen en dakramen 

beperkt tot twee derden van de gevelbreedte. Dakvlakvensters en zonnecollectoren 

zijn toegelaten. Dergelijke constructies mogen aan de voorzijde van het gebouw*, 

maximum 2/3 van het dakvlak beslaan.
6
 Aan de achterzijde mag het gehele 

dakvlak benomen worden. 

                                                      
5
 tenzij anders bepaald in artikel 3.3 

6
 Aan de voorzijde van de gebouwen aan de Vrijheid worden dergelijke constructies niet 

toegelaten.  

ann
Markering
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Wat appartements- en meergezinsgebouwen betreft mag er maximum één 

woonlaag* in het dak voorzien worden.  

3.2.8 Gevelopbouw 

De verhouding van het gevel- raamoppervlak, de hoogte en de breedte van de 

ramen en de vertikale opbouw van de gevels moet behouden blijven of opgenomen 

worden. Elke bouwlaag* aan de voor- en achtergevel (dus niet het dakgedeelte) 

moet voorzien worden van ramen.  

Punt- en trapgevels maken deel uit van de gevel en niet van het dak. Een punt- of 

trapgevel kan gebouwd worden wanneer deze architectuur past in het straatbeeld 

en wanneer de breedte beperkt is tot één derde van de gevelbreedte. Het hoogste 

punt van de puntgevel moet bovendien lager gelegen zijn dan de nok van het dak.  

De gevel van elk gebouw* in halfopen of gesloten bebouwing moet uitlopen in een 

kroonlijst. Deze kroonlijst moet ten minste 30 centimeter uit het gevelvlak 

springen en mag nooit meer dan 40cm hoog zijn. De kroonlijst moet altijd in een 

hoek van 90° ten opzichte van de voorgevel voorzien worden. Verborgen dakgoten 

zijn strikt verboden! 

Alle in het zicht blijvende gedeelten van zijgevels, als gevolg van het verspringen 

van de bouwhoogte* of van de bouwlijn, moeten afgewerkt worden met dezelfde 

gevelmaterialen als de hoofdgevels van de gebouwen waarvan zij deel uitmaken.  

Alle zichtbare gedeelten van gebouwen (hoofdgebouwen* en bijgebouwen*) zoals 

schoorstenen, garagepoorten, dienstingangen, zichtbaar blijvende buizen zoals 

rook-, of verluchtingskanalen moeten afgewerkt worden in materialen die in 

overeenstemming zijn met het karakter en de aard en de kleuren van de materialen 

van de bestaande gebouwen in de omgeving
7
.  

Voor woningen mag een garage in de gevel voorzien worden
8
 op voorwaarde dat 

de gevel ten minste 10 meter breed is en maximum één vierde van de breedte 

ingenomen wordt door de garagepoort. 

                                                      
7
 Voor de panden langs de Vrijheid is een limitief lijst van toegelaten gevelmaterialen 

voorzien in Artikel 3.3.3.3 

8
 Behalve in de kernwinkelzone, zie Artikel 3.3.3.2 
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3.3 Bijzondere bebouwingsvoorschriften met 

betrekking tot de verschillende 

bestemmingszones 

3.3.1 Zone voor stedelijk wonen 

3.3.1.1 Ontwikkelingseisen 

SW1 SW2 SW3 SW4
Minimum aantal woningen 40 30 12 16

Maximum aantal bouwlagen 3* 3 3 3

Min. bebouwingspercentage 30% 30% 50% 50%

Min. begroeningspercentage 50% 50% 40% 40%

Max. verhardingspercentage 20% 20% 10% 10%

VT index 0,9 0,9 1,4 1,4

 Vorm van bebouwing O/H/G O/HO/G G G  

* aan de straatzijde bedraagt het maximum aantal bouwlagen 2 

3.3.1.2 Globale ontwikkelingsvisie 

De bouwaanvragen voor het ontwikkelen van de gebieden SW1 en SW2 moeten 

ondersteund worden door een motivatienota die een globale ontwikkelingsvisie 

voor de hele site moet bevatten. Dergelijke motivatienota moet minstens  volgende 

elementen bevatten 

 globale visie; 

 voorstellen i.v.m. elementen uit de ontwikkelingseisen; 

 inplanting van de bebouwing; 

 inplanting groene en verharde delen; 

 parkeerplaatsen. 

De principes van inbreiding in plaats van uitbreiding gelden voor ieder deel van 

deze zone. Met andere woorden het moet bewezen worden dat alle mogelijkheden 

tot de functioneel of morfologische verdichting van het bebouwde weefsel 

onderzocht geweest zijn in plaats van onbebouwde grond in beslag te nemen. 

Projecten moeten een aantal van de in de memorie van toelichting aangeduide 

principes van duurzame stedenbouw, in de praktijk toepassen.  

3.3.1.3 Inplanting van de bebouwing 

De volledige lengte van de verplichte voorbouwlijn in SW1 moet bebouwd 

worden. De inplanting van de overige delen van de bebouwing is opengelaten.  

De bebouwing in SW3 en SW4 moet volledig worden ingeplant aan de verplichte 

voorbouwlijn en gevat worden binnen de aan het plan aangeduide marges.  
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3.3.1.4 Dakvorm 

Hellende daken zijn verplicht in alle onderdelen van deze zone. Het voorzien van 

daktuinen en -terrassen is toegelaten.  

3.3.1.5 Parkeerplaatsen 

Er mag maximum 1 parkeerplaats per woning worden voorzien. 

Wat betreft gebieden SW1 en SW2 mogen deze voorzien worden ofwel in 

openlucht ofwel onder een gemeenschappelijk afdak ofwel in een ondergronds 

garage. Wat betreft gebieden SW3 en SW4 moeten dergelijke parkeerplaatsen 

worden voorzien in ondergronds garages.  

3.3.1.6 Afstand tot de zijperceelsgrenzen 

Voor gebieden SW 1 en SW 2 is de minimum afstand tot aan de 

zijperceelsgrenzen gelijk aan de bouwhoogte tot aan de onderzijde van de 

kroonlijst.  

3.3.2 Zone voor appartementen 

3.3.2.1 Parkeerplaatsen 

Maximum één parkeerplaats per woning mag worden voorzien en dit ofwel in 

openlucht op waterdoorlatend materiaal ofwel in ondergronds garages ofwel in 

bovengronds garages ofwel onder een gemeenschappelijke afdak. Bovengronds 

gesloten garages kunnen enkel gerealiseerd worden in de tuinzone wanneer 

minstens 50% de tuinzone open en groen blijft. 

3.3.3 Kernwinkelzone 

3.3.3.1 Uitbreidingszone* 

Deze zone mag volledig bebouwd worden op voorwaard dat aan de volgende 

voorwaarden voldaan wordt: 

1. meer dan 100m² open tuin behouden blijft en wanneer er gebouwd wordt tegen 

een aangrenzende gebouw* of scheidingsmuur.  

2. de uitbreiding gebruikt zal worden enkel in functie van dezelfde 

handelsfunctie als er in de overige gedeelten van het gelijkvloers uitgeoefend 

wordt. 
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3.3.3.2 Parkeerplaatsen 

In de binnengebieden
9
 van de panden, gelegen in de kernwinkelzone, kunnen 

gegroepeerde staanplaatsen voor personenwagens ingericht worden in openlucht 

uit waterdoorlatend materiaal. Een absoluut maximum parkeerplaatsen per pand 

mag voorzien worden. 

Garagepoorten in de gevels van panden in deze zone zijn verboden. 

3.3.3.3 Bouwmaterialen voor panden langs de Vrijheid 

Voor de panden gelegen aan de Vrijheid worden volgende gevelmaterialen 

toegelaten. Deze lijst is limitief. 

 baksteen (al dan niet beschilderd); 

 bepleistering (al dan niet beschilderd). 

                                                      
9
 De uitbreidingszone voor woningen en de tuinzone van de betrokken percelen maken deel 

uit van de binnengebieden in dit geval.   
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3.3.4 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen* en zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen en dienstverlenende activiteiten 

met nabestemming wonen. 

3.3.4.1 Vloer-terrein*(VT) index en bebouwingspercentage* 

Hier navolgende tabel geeft de toegestaan VT index* en bebouwingspercentage* 

weer. 

Tabel 2: VT index en bebouwingspercentage 

Instelling Hui

dige 

VT 

Maximum VT Huidige 

bebouwings-

percentage 

Maximum bebouwings-

percentage 

 Huidige 

bestem

ming 

Na-

bestemming 

 Huidige 

bestemmin

g 

Na-

bestemmin

g 

1. VITO (GV1) 

  

0.7 0.8 NVT 40 40 NVT 

2. Gemeenteschool 

(GV2) 

  

0.2 0.4 NVT 20 30 NVT 

3. Post (GV3) 

  

0.5 0.5 NVT 35 35 NVT 

4. Vrij 

Gewestelijke 

Vakschool 

(GV4) 

0.9 0.9 0.8 50 50 40 

5. Hoek Gravin 

Elisabethlaan en 

Oststraat (GV5) 

0.5 0.6 0.6 30 40 40 

De codes tussen haakjes corresponderen met codes aangeduid op het 

bestemmingsplan.  
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3.3.4.2 Minimum te realiseren aantal woningen in de zones met een 

nabestemming wonen. 

Voor de drie sites met een nabestemming wonen wordt een minimum te realiseren 

aantal woningen vastgelegd als de nabestemming van kracht wordt als volgt: 

Site Minimum aantal woningen 

Vrij Gewestelijke Vakschool (GV 4) 12 

Hoek Gravin Elisabethlaan en Oststraat (GV 5) 11 

De codes tussen haakjes corresponderen met codes aangeduid op het 

bestemmingsplan.  

3.3.4.3 Globale ontwikkelingsvisie 

Bouwaanvragen voor verbouwings- en uitbreidingswerken moeten ondersteund 

worden door een motivatienota die een globale ontwikkelingsvisie voor de hele 

site moet bevatten. Iedere bouwaanvraag moet zich binnen het kader van deze 

ontwikkelingsvisie plaatsen. De principes van inbreiding in plaats van uitbreiding 

gelden voor iedere deel van deze zone. Met andere woorden moet het bewezen 

worden dat alle mogelijkheden tot de functioneel of morfologische verdichting van 

het bebouwde weefsel onderzocht geweest is in plaats van onbebouwde grond in 

beslag te nemen. Projecten moeten een aantal van de in de memorie van 

toelichting aangeduide principes van duurzame stedenbouw, in de praktijk 

toepassen.  

3.3.4.4 Parkeerplaatsen 

Er mag in het V.I.T.O. gegroepeerde staanplaatsen voor personenwagens ingericht 

worden in openlucht uit waterdoorlatend materiaal. Deze parkeerplaatsen mogen 

enkel voor werknemers en niet voor bezoekers voorzien worden. Gegroepeerde 

parkeerplaatsen binnen de grenzen van de andere onderdelen van deze zone zijn 

niet toegelaten.  

3.3.4.5 Dakvorm 

Binnen deze zones worden zowel hellende als platte daken toegestaan.  


