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0 Algemene bepalingen 

0.1 Terminologie 
Voor de toepassing van de stedenbouwkundige voorschriften wordt verstaan 
onder: 
 
aaneengesloten bebouwing 
bebouwingswijze waarbij een groot blok van meer dan twee gebouwen wordt 
gevormd, dat al dan niet met een kopgebouw is afgewerkt 
aaneengesloten gebouw 
gebouw met minimum twee scheidingsmuren, behorend tot een blok 
achtergevelbouwlijn 
denkbeeldige lijn die de maximale bouwdiepte van de bouwstrook aangeeft 
achtertuin 
 deel van de tuin gelegen tussen de achtergevel en de achterste 
perceelsgrens 
bezettingscoëfficiënt 
de verhouding tussen de terreinbezetting en de terreinoppervlakte 
bezettingsgraad 
dichtheid van terreinbezetting, verhouding tussen de bebouwing op een 
terrein en de terreinoppervlakte 
bouwblok 
groep gebouwen op een terrein dat aan alle zijden door straten en wegen 
begrensd is 
bouwdiepte 
afstand gemeten vanaf de voorgevel tot de achtergevel van een gebouw 
bouwhoogte 
afstand gemeten van het grondpeil tot het hoogste punt van een gebouw 
bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat begrensd is door (bij 
benadering) op gelijke hoogte liggende vloeren en plafonds; kelders een 
zolders worden niet als bouwlaag meegeteld; de ruimte onder het dak wordt 
enkel als afzonderlijke bouwlaag geteld als de bruikbare vloeroppervlakte 
groter is dan 2/3 van de vloeroppervlakte van de onderliggende bouwlaag 
bouwlijn 
denkbeeldige lijn waarop (een deel van) de gevel van een gebouw geplaatst 
moet worden 
bouwstrook 
strook die over de gehele oppervlakte in aanmerking komt voor bebouwing, 
behoudens specifieke bepalingen 

bouwvrije strook 
strook waarin geen constructies opgericht mogen worden, behoudens 
specifieke bepalingen 
constructie 
bouwwerk dat niet zonder voorafgaande voorbereidingen verplaatst kan 
worden 
erfscheiding 
afsluiting tussen de percelen onderling of tussen het perceel en het openbaar 
domein 
gebouw 
bouwwerk dat een toegankelijke overdekte ruimte vormt die geheel of 
gedeeltelijk met muren omsloten is 
gegroepeerde bebouwing 
bebouwingswijze waarbij een klein blok van meer dan twee gebouwen wordt 
gevormd, dat aan beide zijden met een kopgebouw is afgewerkt  
gekoppelde bebouwing 
bebouwingswijze waarbij een blok van twee gebouwen wordt gevormd 
gevel 
VD: voorgevel of buitenmuur van een gebouw 
hoofdbestemming 
de belangrijkste toegelaten activiteit binnen één bestemmingsstrook 
kopgebouw 
gebouw aan één der uiteinden van een blok met één vrijstaande zijgevel 
kopgevel 
afgewerkte zijgevel van een kopgebouw met raam- en/of deuropeningen 
kroonlijst 
horizontale vooruitspringende lijst tussen de gevel en het dak, die de dakgoot 
draagt 
kroonlijsthoogte 
afstand gemeten van het grondpeil tot de bovenzijde van de kroonlijst of 
dakrand 
meergezinswoning 
gebouw bestemd voor de huisvesting van meer dan één gezin 
nevenbestemming 
een toegelaten activiteit die ten aanzien van de hoofdbestemming van 
secundair belang is  
rooilijn 
denkbeeldige lijn die de begrenzing vormt van de private eigendommen ten 
opzichte van het openbaar domein 
scheidingsmuur 
muur van een gebouw die op de perceelsgrens is opgericht 
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streekeigen beplanting 
beplanting samengesteld uit soorten die typisch en eigen aan de streek zijn 
zodat ze aangepast zijn aan het klimaat en de bodemsamenstelling, 
bovendien zijn ze beter bestand tegen ziektes 
terreinbezetting 
de oppervlakte van de projectie van het hele gebouw op de terreinoppervlakte 
terreinoppervlakte 
de werkelijke oppervlakte van een perceel 
uitsprong 
uitspringende constructie aan de gevel van een gebouw 
voorgevel 
gevel die naar de straat en/of het openbaar domein gericht is, in te planten op 
de voorgevelbouwlijn 
voorgevelbouwlijn 
denkbeeldige lijn waarop (een deel van) de voorgevel gebouwd moet worden 
voorgevelvlak 
verticaal vlak dat zich op de voorgevellijn bevindt 
vrijstaand gebouw 
gebouw waarvan geen van de zijgevels op de perceelsgrens geplaatst is 
vrijstaande bebouwing 
bebouwingswijze waarbij geen van de zijgevels van een gebouw op de 
perceelsgrens geplaatst is  
vrijstaande gevel 
gevel waartegen niet wordt aangebouwd 
woning 
gebouw of deel van een gebouw dat bestemd is voor de huisvesting van één 
gezin 
zadeldak 
dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken die in de nok samenkomen 

0.2 Algemeen geldende voorschriften, behoudens 
andersluidende bepalingen in de bijzondere 
voorschriften 

0.2.1 Archeologisch patrimonium 
Overeenkomstig het geldende decreet houdende de bescherming van 
het archeologisch patrimonium, dient voorafgaandelijk contact 
opgenomen te worden met het Instituut voor het Archeologisch 
Patrimonium (IAP), zodat deze een archeologisch vooronderzoek 

kunnen organiseren of tijdens de geplande werken controle kunnen 
uitoefenen op eventuele archeologische vondsten. Hiertoe dient het 
IAP bij de planning der werken betrokken te worden. Veertien dagen 
voor het aanvangen van de werken dient de bouwheer of het 
stadsbestuur het IAP te verwittigen. 

0.2.2 Bouwaanvraag en inrichtingsplannen 
Bij de aanleg van het terrein of de oprichting van een gebouw, dient 
rekening te worden gehouden met de omgeving, in het bijzonder met 
de inplanting en vormgeving van de reeds bestaande 
schoolgebouwen en speelplaatsen. 
Wanneer inrichtingsplannen worden opgemaakt of bouwaanvragen 
worden ingediend voor de oprichting van gebouwen of de aanleg van 
het terrein, dan dient hierbij een nota gevoegd te worden die de relatie 
met deze reeds bestaande gebouwen en terreinen van de school 
duidelijk aangeeft. Deze nota dient minimum een concepttekening te 
bevatten die het bestaande en het nieuwe terrein als geheel 
behandelt. 

0.2.3 Kwaliteitsbewaking 
Er dient gestreefd te worden naar architecturaal aantrekkelijke 
projecten die een meerwaarde geven aan de omgeving. Er wordt een 
hedendaagse architectuur beoogd. 
Elke bouwaanvraag zal worden beoordeeld op een aantal aspecten 
die de harmonie in het straatbeeld bevorderen: bouwstijl, bouwhoogte, 
kleur- en materiaalgebruik,…. Daartoe dient aan het dossier een 
duidelijke geveltekening van bestaande of reeds vergunde 
aanliggende gebouwen gevoegd te worden. 

0.2.4 Erfscheidingen 

1° Hagen en draadafsluitingen 

Erfscheidingen moeten worden uitgevoerd als 
 
- hagen samengesteld uit streekeigen planten. Deze dienen op 

minimum 50cm afstand van de perceelsgrens aangeplant te 
worden. Indien er een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord is van 
de betrokken eigenaars mogen hagen op de perceelsscheiding 
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geplant worden. De maximale hoogte van een haag bedraagt 
2,5m. 

 
ofwel: 
 
- palen met draadwerk, waarbij echter ieder gebruik van 

betonelementen wordt uitgesloten. Het draadwerk moet worden 
begroeid met klimplanten of wordt gecombineerd met hagen. De 
maximale hoogte van de draadaflsuiting bedraagt 2,5m. 

2° Niet toegelaten 

- afsluitingen in betonpanelen of betonpalen met draadinvulling 
- houten decoratieve tuinpanelen 
- palen met verticale spijlen, hekwerken 

0.2.5 Wijziging van het bodemreliëf 
Een wijziging van het bodemreliëf slechts toegelaten voor zover het 
maaiveld niet hoger of lager dan het trottoirniveau gebracht wordt. 

0.2.6 Verhardingen 
Verhardingen mogen enkel uitgevoerd worden in waterdoorlatende en 
opbreekbare materialen. 
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1 Zone voor een school 

1.1 Bestemming 
Het plangebied is bestemd voor de inplanting van een school. 
Toegelaten zijn schoolgebouwen met bijgebouwen en bijhorende 
functies zoals speelplaats, fietsenstalling en parking. 
Alle infrastructuur die nodig is voor de uitrusting van een speelplaats 
(bv. speeltoestellen, zandbakken, vuilbakken, …) mogen voorzien 
worden. 
De bestaande elektriciteitscabine, zoals aangeduid op het plan van de 
bestaande toestand, mag behouden blijven. 

1.2 Bebouwingswijze 
De uitbreiding moet aansluiten op de bestaande schoolgebouwen: de 
nieuwe schoolgebouwen worden dus tegen de bestaande 
schoolgebouwen gebouwd. 

1.3 Plaatsing van de gebouwen 
- op minimum 6m uit de rooilijn 
- uit de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen: op minimum 3m 

en op minimum een afstand die gelijk is aan de hoogte van de 
vrijstaande zij- respectievelijk achtergevel (45°-regel). 

 
- uitzondering: bestaande gebouwen, zoals aangeduid op het plan 

van de bestaande toestand, die niet aan deze afstandsregels 
voldoen, mogen behouden blijven. Bij herbouw of nieuwbouw dient 
wel aan bovenstaande afstandsregels voldaan te worden. 

1.4 Afmetingen van de gebouwen 
De maximale bezettingsgraad bedraagt: 0,41 
 
Bouwhoogte: maximale kroonlijsthoogte:  7,5 m 
      maximale nokhoogte:    11 m 

                                                      
1 De bezettingsgraad bedraagt voor de bestaande toestand ongeveer 0,2. De 

bebouwingsmogelijkheid wordt dus verdubbeld naar 0,4. 
 

1.5 Welstand van de gebouwen 

1.5.1 Dakvorm 
Plat, schuin of boogvormig dak met een maximale helling van 45°. 

1.5.2 Materialen 
De gebruikte materialen dienen in harmonie te zijn met de materialen 
van de bestaande hoofdgebouwen. 

1° Gevels 

Gevelsteen, sierbeton, natuursteen, sierbepleistering eventueel in 
combinatie met hout of metaal op voorwaarde dat deze toegevoegde 
materialen enkel een decoratieve functie hebben. 

2° Dakbedekking 

Leien, panne, zink, koper, ofwel voor flauw hellende daken dakvilt. 
De dakbedekking voor een plat dak worden uitgevoerd in de hiervoor 
gebruikelijke materialen. 

1.5.3 Aanleg van de plaats 
- De toegang tot de zone voor een school mag enkel gesitueerd 

worden langs de Kapelweg. 
- Minimum 10% van de ruimte moet met streekeigen groen 

aangeplant worden. Het ontbossen en het vellen van de bomen 
binnen de zone voor een school is niet toegelaten. De bestaande 
bomen betekenen immers een meerwaarde voor de inrichting van 
de terreinen. Het integreren van de bomen binnen de terreinaanleg 
dient dan ook te worden nagestreefd. 

- Maximaal 5% van de ruimte mag aangelegd worden voor parking. 
De parking mag enkel gelegen zijn grenzend aan en bereikbaar 
vanop de Kapelweg (zie ook artikel 0.2.4). 

- De erfscheidingen van de zone voor een school moeten verplicht 
aangelegd worden volgens de voorschriften van artikel 0.2.4, 
behalve op die plaatsen waar de toegangen tot de school voorzien 
worden. Ten opzichte van het aangrenzende landbouwgebied 
moet de erfscheiding als een dichte, visuele buffer worden 
aangelegd, rekening houdend met artikel 0.2.4. 



1 Zone voor een school 

IOK Hoogstraten (Meersel-Dreef) - BPA ‘nr. 015 School Meersel-Dreef’ – stedenbouwkundige voorschriften d.d.22/03/2002 – 5673.sv03 blz.7 

- Verhardingen moeten aangelegd worden rekening houdend met 
artikel 0.2.6. 
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2 Achtertuin 

2.1 Omschrijving 
Het betreft de ‘reststrook’ aan de achterzijde van perceel 451s en 
perceel 451d2 ( zie bestemmingsplan). Deze strook wordt momenteel 
gebruikt als tuin bij de woningen gelegen aan de Dreef, of zal in de 
toekomst als tuin gebruikt worden. 

2.2 Bestemming 
De strook wordt bestemd als private achtertuin. 

2.3 Bebouwingswijze 
Er worden geen bebouwing of constructies toegelaten. 

2.4 Aanleg van de strook 
De strook dient als tuin te worden aangelegd, ten laatste het 
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning, en als 
dusdanig gehandhaafd te worden. 
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