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1. Artikel 1: Inleidende bepaling  

 

1.1 Leeswijzer  

 
Deze nota is het ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften voor het sectoraal BPA 
zonevreemde bedrijven Hoogstraten. 
De voorschriftenbundel is opgebouwd uit 4 artikels.  Artikel 1 tot 3 bevatten algemene 
bepalingen die geldig zijn voor alle deelgebieden.  Artikel 1 bevat enkel inleidende bepalingen.  
Artikel 2 bevat de overgangsbepalingen in relatie tot de bestemmingen en de bebouwing.  
Artikel 3 omvat algemene bepalingen  met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit.  Artikel 4 bevat 
de bijzondere bepalingen per deelgebied.    
 
 

1.2 Wijze van meten  

 
Bebouwingspercentage: een op het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel 
van een terrein aangeeft dat maximaal bebouwd mag worden. Specifiek binnen het voorliggend 
BPA is er een calculatie van de bebouwingsoppervlakte opgenomen binnen de 
stedenbouwkundige voorschriften.  Deze is opgemaakt aan de hand van kadastrale intekening 
van de bedrijven.  Op de bestemmingsplannen zijn de bebouwingsoppervlakte verwerkt aan de 
hand van een bebouwingspercentage.  Indien er door de verschillende rekenwijze verschillende 
bebouwbare oppervlakte berekend kunnen worden voor een bebouwingsvlak zal er gewerkt 
dienen te worden aan de hand van de bebouwingspercentages genoteerd op het 
bestemmingsplan.  
 
Begroeningspercentage: een op het plan aangegeven percentage, dat de minimale grootte van 
het deel van een terrein aangeeft dat onverharde en met vegetatie begroeid moet zijn.   
 
Bouwdiepte : de diepte, in meter, tussen de uiterste voorgevel, samenvallend of evenwijdig met 
de rooilijn en de uiterste achtergevel, aan de buitenkant gemeten.  
 
Bouwhoogte: de hoogte van het gebouw, deze wordt gemeten vanaf het peil op de rooilijn tot 
de bovenzijde van de goot of de kroonlijst.  De dakhoogte wordt hierin niet meegerekend.  De 
totale of maximum bouwhoogte behelst de bouwhoogte vermeerdert met de hoogte van het  
dakvolume.   
 

Bouwvlak: een terrein waarin gebouwen opgetrokken mogen worden 
 
Bruto-vloeroppervlakte: de bruto-vloeroppervlakte is de som van de vloeroppervlakten van alle 
vloerniveaus van een gebouw (buiten wanden inclusief). 
 
Bruto-bebouwingsoppervlakte : de bruto-bebouwingsoppervlakte is de som van al de 
bebouwde grondoppervlakte.  
 
Nok- of totale hoogte: de hoogte van de bebouwing met inbegrip van lift- en trappenhuizen, 
centrale verwarmings- en ventilatie-inrichtingen, lichtkappen en dergelijke ondergeschikte delen 
van gebouwen. 
 
Referentiepeil: ongezien het peil t.o.v. het zeeniveau, wordt in dit B.P.A. het begrip 
referentiepeil gehanteerd.  Het referentiepeil 0.00m stemt overeen met de bovenkant van het 
bestaande of ontworpen aanliggend weggedeelte, in principe steeds het bestaand of ontworpen 
voetpad, gemeten op de rooilijn of de weggrens.  
 
Verdiepingshoogte : niveau van een verdieping gemeten van afgewerkte vloer tot afgewerkte 
vloer 
 
 
Verhardingspercentage: een op het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel 
van een terrein (perceel(sdeel) of groep van percelen aangeeft dat maximaal verhard mag 
worden  
 
Voorgevelbreedte:  lengte van de voorgevel gemeten op de lijn waarop de voorgevel van een 
gebouw (hoofdgebouw) effectief is opgericht.  Deze lijn valt niet noodzakelijk samen met de 
uiterste grens van de hoofdgebouwen of aanhorigheden die op het plan aangegeven zijn, wel 
met de op plan aangeduide verplichte bouwlijnen.   
 
 
V-T- index: De bruto-vloeroppervlakte in verhouding tot de totale oppervlakte van een perceel 
of groep van percelen waarop het gebouw of gebouwen betrekking heeft 
 
B-T- index: De bruto-bebouwingsoppervlakte in verhouding tot de totale oppervlakte van een 
perceel of groep van percelen waarop het gebouw of gebouwen betrekking heeft 
 

1.3 Gehanteerde begrippen 
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1.3.1 Algemene begrippen  
 
Aard van de activiteiten: geheel van kenmerken van activiteiten die een invloed hebben op het 
milieu:soort product of dienst, tijdstip van de activiteiten, soort en grootte van de milieubelasting 
 
Abacus: tekeningen en schetsen die de regels aangeven die moeten toegepast worden om in 
grote lijnen het fysiek karakter van de verschillende stedelijke bouwelementen te definiëren, 
alsmede hun regels van samenvoegen en gebruik (relatieve afmetingen en proporties, ritme van 
de verschillende onderdelen). 
 
Bedrijven: een bedrijf is het gebouw of  de ‘inrichting’ waarin een bepaalde economische 
activiteit wordt uitgeoefend.  Deze bedrijven zijn gevestigd in een specifieke inrichting en kunnen 
gerangschikt worden in verschillende categorieën: verzorgende bedrijven, ambachtelijke 
bedrijven, opslagplaatsen, mens- en milieuvriendelijke bedrijven,… 
 
Bedrijfswoning: een woning waarvan éénduidig  kan worden aangetoond dat ze er staat ten 
behoeve van de werking, organisatie of bewaking van het bedrijf.  
 
Bestemming: is een doeleinde van ruimtegebruik, gedetailleerd tot op niveau van het perceel of 
een perceelsdeel dat met behulp van, voor het ruimtegebruik binnen de voorschriften, aan een 
bepaald stuk grond wordt toebedeeld.   
 
Bijgebouw : het bouwwerk of het gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw of er los van staat,  
maar niet bedoeld is om de bestemming voorzien in de bestemmingszone te herbergen, tenzij 
de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen enz.., die inherent verbonden zijn aan 
de bestemming voorzien in de bestemmingszone.   
 
Bouwlijn: lijn die aanduidt waar de bebouwing verplicht op ingeplant moet worden. 
 
Bouwwerk : is elk gebouwde constructie dewelke een functioneel gebruik kent, een bepaald 
volume heeft (tuinberging, woning, garage, carport, …).  Tuinmuurtjes en losse 
wandconstructies met een beperkte hoogte en ruimte inname worden niet aanschouwd als 
bouwwerk.  
 
Buffer: zone die op een dusdanige wijze ingericht wordt dat zij een afschermende functie kan 
vervullen tussen een zone die potentiële overlast, veroorzaakt voor een andere zone, en die 
andere zone onder deze overlast zou kunnen lijden.  

 
Contextualiteit: in het plan opgevat als stedenbouwkundige aanpak die wil dat bouwvormen en 
detailleringen aansluiten bij de bestaande elementen in de omgeving of er op een creatieve wijze 
mee corresponderen. Deze contextualiteit heeft een eigen tijd- en ruimtedimensie. 
 
Dakrand: de boven afwerking van een gevel waar deze de dakvlakken snijdt (deksteen, 
kroonlijst, goot, …) 
 
Diensten: naar bestemmingen toe worden diensten aangeduid als activiteiten gericht op een 
frequente (een groot deel van de dag en een groot aandeel van de werkzaamheden) 
dienstverlening (met een onmiddellijke en ter plaatse bediening) naar de bevolking 
(loketfuncties). Het betreft onder meer vrije beroepen, wasserijen, kapsalons, banken en 
verzekeringen, reisbureaus en bemiddelingsadvies en andere...  
 
Dakoppervlak : de oppervlakte gemeten vanuit de projectie in een horizontaal vlak van de totale 
oppervlakte van de betreffende dakvlakken.   
 
Duurzaam groenbeheer: het behouden van groene (natuurlijke) elementen op  een zodanige 
manier, dat deze maximum bijdragen tot de ecologische waarde van het gebied, waarin de 
natuurlijke elementen zijn gesitueerd. 
 
Gelijkwaardige bestemming: bestemmingen die beide volledig in de zone gerealiseerd mogen 
worden. 
 
Gemeenschapsvoorzieningen: dit zijn dienstverleningen met een openbaar karakter: het betreft 
onder meer alle vormen van onderwijs (van kleuter, lager tot hoger, van dag tot 
avondonderwijs, \U+2026), sociale of beschermde werkplaatsen, cultuur en erediensten 
(museum, cultureel centrum, tentoonstellings- en congresruimten, bibliotheek,...), 
overheidsdiensten (politie, administratie, opslag, bescherming, ...), verzorging (poliklinieken, 
materniteiten, ziekenhuizen en bijbehorende diensten, \U+2026), voorzieningen (recreatieve- 
en sportinfrastructuur, nutsvoorzieningen,...). 
 
Groothandel: een onderneming die goederen verhandelt die buiten de eigen onderneming zijn 
vervaardigd.  
 
Handelszaken: gebouwen waarin goederen en/of diensten worden verkocht, gericht op een 
bepaalde klantengroep 
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Harmonisch: (zoals in harmonische samenhang, op harmonieuze wijze aansluiten op): dit houdt 
in dat gebouwen voor de meeste elementen die hun voorkomen bepalen (inplanting, hoogtes, 
voorgevelbreedte, dakvorm, materiaalgebruik, … ea kenmerken) aangepast aan elkaar en op de 
wijze waarop dat die elementen voorkomen in de omgeving een samenwerking of verband 
aangaan tot een welgeordend en aangenaam aandoend geheel, wat niet uitsluit dat er op een 
verantwoorde en bewust doordachte manier aparte accenten kunnen gelegd worden.   
 
Hoofdbestemming: de bestemming die duidelijk de belangrijkste is en tenminste 50% van de 
bruto vloeroppervlakte inneemt. 
 
Hoofdgebouw: het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch, naar ligging en gebruik 
als het belangrijkste gebouw kan worden aangeduid. Veelal is dit het gebouw met het hoogste 
volume, dat de hoofdbestemming herbergt en zich aan de bouwlijn bevindt. 
 
Industrie: grootschalig productiewerk waar machine en handwerk primeert 
 
Kantoren: kantoren zijn ruimten waar "hoofdarbeid" wordt uitgevoerd. Het betreft onder meer 
ruimten van banken, verzekeringsgroepen, immobiliënkantoren, vrije beroepen, studie- en 
adviesbureaus en andere... 
 
Kantoorbedrijven: bedrijf dat hoofdzakelijk hoofdarbeid uitvoert (vrije beroepen, 
dienstverlenende of administratieve bedrijven.  
 
Kleine landschapselementen (KLE’s): de kleine landschapselementen zijn de strook-, lijn-, en 
puntvormige elementen gevormd door natuurlijke elementen zoals bomenrijen, grachten, 
struweel, solitaire bomen,… in het landschap.   
 
Kleinhandel : economische functie die verwijst naar kleinhandelsbedrijvigheid of 
kleinhandelsactiviteiten.  Het Koninklijk Besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst 
van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden bepaalt dat als 
kleinhandelsbedrijven worden beschouwd “het wederverkopen op gewone wijze in eigen naam 
en voor eigen rekening, van goederen aan verbruikers en kleine gebruikers, zonder deze 
goederen behandelingen te doen ondergaan dan die welke in de handel gebruikelijk zijn.”  De 
kleinhandel kan zich als functie ruimtelijke uitdrukken in verschillende types zoals winkels, 
baanwinkels, grootwarenhuizen, shoppingcentra, discounts, … Het onderscheid in ruimtelijke 
types wordt onder meer bepaald door de ligging, het aangeboden assortiment, de vorm van 
beheer en het voorkomen.   
 

Maaiveld: het gemiddelde peil van de stoep of het voetpad gelegen aan de voorzijde van het 
perceel 
 
Nevenbestemmingen: een bestemming, anders dan de hoofdbestemming, die de 
hoofdbestemming niet in haar werking of verschijning mag bedreigen, en nooit meer dan 50% 
van de bruto vloeroppervlakte en/of de bebouwingsoppervlakte mag innemen. 
 
Niet-bebouwde oppervlakte: het totaal van alle oppervlakken op een perceel of in een 
bestemmingszone, waar geen gebouw of constructie opgericht is.  Het handelt hier over 
begroende ruimten, terrassen, parkeerplaatsen, op- en inritten, laad- en loszones, 
bufferbekkens, enz. 
 
Nieuwbouw: nieuwbouw doet zich voor wanneer een constructie volledig of grotendeels 
opgebouwd wordt, of wanneer werken uitgevoerd worden die hiermee gelijkgesteld kunnen 
worden. 
 
Nok: is het hoogste gedeelte van een hellend dak van een gebouw.  
 
Onbebouwde percelen:  het is verboden om onbebouwde percelen af te graven, te egaliseren, 
aan te vullen of op te hogen.  Er worden op dergelijke percelen geen bomen, gewassen en 
houtopstanden aangeplant en/of verwijderd, behoudens werkzaamheden binnen het kader van 
het normale onderhoud en beheer.   Op de onbebouwde percelen worden er geen materialen 
gestort en/of opgeslagen van welke aard dan ook.  Eveneens is het verboden om welke vorm 
van publiciteit dan ook te plaatsen op het perceel.  
 
Ondergrondse ruimte: volledig beneden het maaiveld (onder de aardoppervlakte) gelegen 
ruimte. 
 
Onderhoudswerken: Onderhoudswerken (synoniem: instandhoudingswerken) zijn werken die 
het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, 
herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen. 
 
Openbaar nut: activiteiten van openbaar belang die niet winstgevend van aard zijn. 
 
Open bebouwing: een aantal woningen waarvan alle gevels vrijstaand, open en afgewerkt zijn.   
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Opslagruimte: ruimten (ofwel in openlucht ofwel onder een dak ofwel in een gesloten ruimte) 
waarin goederen worden bewaard in afwachting van ver- of bewerking, verkoop of verzending 
of distributie.   
 
Parkeer- en circulatieruimte: een verharde of semi verharde ruimte gebruikt voor het parkeren, 
interne verkeersbewegingen en het laden en lossen van goederen.  
 
Perceel: een kadastraal bekend aaneengesloten stuk grond toebehorend aan één eigenaar of aan 
een groep eigenaars 
 
Perceelsgrens : een op de plankaarten aangegeven dunnen doorlopende lijn die de begrenzing 
van een perceel vormt 
 
Plangebied: Het plangebied valt samen met de begrenzing van het BPA zoals aangeduid op het 
bestemmingsplan.  
 
Publiciteit : Bestaande gemeentelijke verordeningen zijn van toepassing.  
 
Reclame inrichtingen: dragers van merknamen van producten die te koop worden aangeboden. 
 
Rooilijn: deze lijn vormt de grens tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen 
hetzij overeenkomstig de actuele bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de 
administratieve overheid is voorgeschreven voor de toekomst. 
 
Scheidingsmuur:  zijgevel van twee gebouwen die als mandelige muur is opgericht op de 
gemeenschappelijke perceelsgrens 
 
Tankstation: deel van een garage gebruikt voor het innemen van motorbrandstof, olie, 
koelwater en lucht.  
 
Tijdelijke constructie: een constructie of gebouw dat gebruikt wordt voor een vooraf bepaalde 
en beperkte tijdsduur, en dat niet op een permanente wijze vast verankerd wordt in de grond 
waar het op geplaatst wordt. 
 
Showroom: ruimte gebruikt voor het tentoonstellen van producten gericht op een directe 
verkoop/ 
 

Streekeigen groen: beplanting of plantengroei die van nature, spontaan voorkomt bij de fysische 
omstandigheden die zich in een bepaalde streek en/of op een specifieke plaats voordoen.  
 
Uitbouw: is een gedeelte van een gebouw dat uitspringt t.o.v. de gevel of het dakvlak van dit 
gebouw.  De uitbouw kan gesloten of open zijn, vb in de vorm van een terras.  
 
Uithangborden: Uithangborden verkondigen de ter plaatse uitgeoefende activiteit. Ze 
vermelden de activiteit van de handelaar, verwijzen naar de aangeboden producten of 
vermelden de naam of logo van de winkel of uitbater. Symbolen van zorgverstrekkers 
(apotheek, dierenarts,...) zijn hier niet in vervat. 
 
Verantwoord groenbeheer: het beheer van groenelementen van diverse aard op een dusdanige 
wijze dat deze elementen een maximale bijdrage kunnen leveren aan ecologische waarde van 
het gebied waarin zij zich bevinden.  Dit beheer is tevens gericht op het verhogen van de 
biodiversiteit en op het eventueel vervullen van een bufferfunctie ten opzichte van omgevende 
activiteiten.   
 
Verbouwingen: wanneer een bestaande constructie wordt aangepast, uitgebreid of gewijzigd 
(met uitzondering van onderhoudswerken) met het doel een aangepast, beter of ander 
functioneel gebruik of zicht te realiseren, valt dit onder de term verbouwingen. 
 
Verharding: behandeling waarbij de bodem aangepast wordt aan een niet natuurlijk gebruik 
(weg, pad, terras, parking) en de waterdoorlaatbaarheid sterk beperkt wordt. Veelvuldig 
gebruikte verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton, steenslag, asfalt en dolomiet.  
 
Voorgevel : de buitenmuur van het gebouw die gesitueerd is aan de zijde van het openbaar 
domein. 
 
Voortuinstrook: de volgens de voorschriften niet bebouwbare ruimte(n) tussen de 
weggrens(zen), de uiterste voorgevelbouwlijn(en) en de zijperceelsgrens(zen).  In open en 
halfopen bebouwing: de ruimte(n) tussen de perceelsgrens(zen), de zijperceelsgrens(zen) en de 
denkbeeldige lijn tussen de perceelsgrenzen die geprojecteerd wordt op de uiterste 
voorgevelbouwlijn(en). 
 
Werkplaats: ruimte ingericht om er in te werken met gereedschap en/of machines 
 
Winkel: ruimtes, waarin goederen te koop worden aangeboden, zoals supermarkten, bakkerij, 
boetieken, boekenwinkel. 
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Woning: feitelijke woon- of verblijfplaats van een huishouden, en daarvoor uitgerust met de 
normale leefruimten. 
 
Zone: duidelijk afgebakend gebied op het bestemmingsplan, dat één of meerdere 
bestemmingen kan hebben. 
 
 
 
1.3.2 Begrippen met betrekking tot lokale bedrijvigheid 
 
Volgende bedrijvigheden worden als lokale bedrijvigheid aangeduid (limitatieve lijst) 
 
Agrarisch toeleverend en verwerkend bedrijf: bedrijf dat een functionele relatie heeft met de 
landbouw; bedrijf dat de toelevering afkomstig van landbouwactiviteiten verzorgt zoals een 
lokaal conditioneringsbedrijf voor verse producten, lokale loonwerkers… 
 
Ambachtelijk bedrijf:  een productie-technisch bedrijf van beperkte omvang (absoluut maximum 
5.000m² bebouwde oppervlakte) waar handwerk primeert. 
 
Bouwbedrijf: bedrijf dat bouwwerken uitvoert of in de sector actief is al dan niet met verkoop 
van goederen en materiaal rechtstreeks aan het publiek.  
 
Carrosseriebedrijf: bedrijf gespecialiseerd in koetswerk van auto’s al dan niet gebonden aan een 
garagebedrijf.  
 
Distributiebedrijf: opslag en overslag van goederen, al dan niet met eigen verdeelmogelijkheden 
(transportmiddelen).  
 
Garagebedrijf: een bedrijf dat reparaties en onderhoud aan motorvoertuigen verricht en/of 
bepaalde diensten met betrekking tot motorvoertuigen aanbiedt (verkoop, verhuur,…) 
 
Opslagbedrijf:  bedrijf met als voornaamste activiteit het (tijdelijk) opslaan van niet ter plaatse 
vervaardigde goederen.   
 
Recuperatiebedrijf:  bedrijf dat erop gericht is om afgedankte goederen, materialen en/of 
restproducten te verzamelen, en te behandelen voor hergebruik.   
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2. Artikel 2: Overgangsbepalingen 

 
2.1  in relatie met bestemmingen  
Bestaande bedrijvigheden die op het moment van de vaststelling van het plan, binnen de 
aangeduide deelgebieden rechtsgeldig bestaan, en waarvan de bestemming in strijd met de 
verordende voorschriften is, kunnen behouden blijven en de milieuvergunning kan verlengd 
worden.  Een uitbreiding van deze zonevreemde activiteiten is echter niet toegelaten.  Wanneer 
het bestaande bedrijf haar activiteiten stopt of het bedrijf vervreemdt, zijn enkel de aangeduide 
bestemmingen toegelaten.  
 
2.2  in relatie met gebouwen  
Bestaande gebouwen die binnen de deelgebieden rechtsgeldig bestaan op het moment van de 
vaststelling van het plan kunnen behouden blijven.  Alle werken en handelingen nodig voor het 
uitbaten van de bestaande vergunde bedrijvigheden kunnen vergund worden.  Uitbreidingen 
van deze gebouwen zijn eveneens  toegelaten.   
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3. Artikel 3: Algemene bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteiten.   

 
3.1  Bepalingen met betrekking tot de kwaliteit van de bebouwde gebieden.   
 
Elke nieuwbouw of verbouwing in het plangebied moet op een contextuele wijze ingepast 
worden in de ruimtelijke omgeving.  Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, gevelopbouw 
(hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm (hoogte, hoek, materialen) en het 
materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd 
moeten worden.  Dit contextuele inpassen duidt niet op het kopiëren van een bestaande 
typologie. 
Het functioneel gebruik van de ruimten moet herkenbaar zijn in de architectuur.  Dit houdt in 
dat productieruimten, opslagruimten, kantoren, verkoopruimten en dergelijke op een 
gevarieerde wijze herkenbaar zijn.   
De gebouwen worden opgetrokken in bouwmaterialen eigen aan de bestemming.  Dit zijn 
steen, metaal, ijzer, … Enkel bouwmaterialen bedoelt als volwaardige afwerking mogen gebruikt 
worden voor het vormgeven aan de buitengevels.  Blinde of onafgewerkte gevels mogen niet 
opgetrokken worden.  De gevelpartijen moeten gebroken worden door het werken met 
vlakken (gevormd door deuren, ramen en poorten), het aanbrengen van een gevelgeleding 
en/of het gebruiken van verschillende bouwmaterialen.   
Het kleurenpallet van de materialen moet zoveel mogelijk verbonden worden met de 
functionaliteit van de gebouwen.  Dit houdt in dat het kleurgebruik bepaald wordt door een 
maximale integratie in de omgeving en dat gebouwen en randinfrastructuur zich integreren in de 
brede omgeving.  
 
 
3.2  Bepalingen met betrekking tot de kwaliteit van de niet-bebouwde gebieden. 
 
De niet bebouwde delen worden met het oog op de functionaliteit en op de esthetische en 
duurzame aspecten aangelegd.  Indien er gewerkt wordt met niet waterdoorlatende materialen 
in functie van verharding en aanleg van het terrein dient men de nodige maatregelen te nemen 
in functie van het opslaan, bufferen en afvoeren van het hemelwater op eigen terrein.  Dit 
zodanig dat er geen overlast kan ontstaan voor het openbaar rioleringsnetwerk tijdens 
piekmomenten.  De voorkeur gaat uit naar het gebruik van maximaal waterdoorlatende 
materialen.      
Het aangeduide minimum begroeningspercentage moet verplicht als groengebied aangelegd 
worden.  Deze groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een goede 
ruimtelijke ordening en een verantwoord groenbeheer.  Deze voorzieningen kunnen 

esthetische, functionele (begrenzing, perceelsscheiding, bufferwerking), ecologisch en andere 
functies vervullen.  De beplantingen dienen streekeigen zijn.   
In de deelgebieden wordt een duurzaam waterbeheer gerealiseerd.  Dat houdt in dat er een 
gescheiden riolerings- en afwateringssysteem aangelegd wordt, waarbij elk gebouw een 
regenwatertank aanlegt op eigen terrein, die groot genoeg is om hergebruik van regenwater toe 
te laten (voor sanitair gebruik, wassen, proceswater,…).   De buffering en infiltratie kunnen op 
diverse wijzen worden uitgevoerd: vijvers, wadi’s, rietvelden, enz.  De overloop van elk van 
deze vijvers en bufferbekkens wordt afgeleid naar  de openbare regenwatercollector.  De afvoer 
van het regenwater van de individuele percelen  naar de bufferbekkens wordt uitgevoerd door 
middel van open grachten langs wegen, en langs ondergrondse leidingen.   
 
 
3.3  Afwegingskaders voor het toetsen van de ruimtelijke kwaliteit 
 
Het onderzoek van de geslaagdheid van de contextuele inpassing wordt onder meer gebaseerd 
op: 

• De inplantingsplaats van de gebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingszone.  
Gebouwen dienen zowel een functioneel verantwoorde als ruimtelijk verantwoorde wijze 
ingeplant te worden.  
• De relatie met het openbaar domein en de aanpalende gebouwen en functies  
• De relatie met de overige bebouwing in de omgeving (de bebouwing en harde 
infrastructuur elementen worden zoveel mogelijk gebundeld en sluiten zowel morfologisch 
als naar opbouw aan met de andere bebouwingen in de omgeving) 
• De relatie met de open ruimte (de gebouwen, uitbreidingen en andere infrastructuren 
worden ingeplant met oog voor het vrijwaren van kwalitatieve randen van deze open 
ruimte  
• De stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project  
• De duurzaamheid van het project  
• Het intensief ruimte gebruik  
• De architecturale kwaliteit, de verschijningsvorm en de gebruikte bouwmaterialen  
• De behoefte en kwaliteiten van de omgevende functies  

 
De motivatie moet voldoende zijn om aan te tonen dat de inpassing geslaagd en verantwoord 
is.   
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3.4  Toepassingsniveau van de stedenbouwkundige voorschriften.  
Een toelating tot bouwen wordt enkel toegestaan op kavels dewelke rechtstreeks palen aan de 
openbare weg of een regelmatige toegang hebben tot de openbare weg of gesitueerd zijn 
binnen een (project)zone waarvan de aansluiting op de openbare weg gegarandeerd wordt.  
 
De architectuur van alle constructies of groep van constructies dienen in harmonie te zijn met de 
directe omgeving en zullen ook op zichzelf een harmonisch geheel vormen door o.a. een 
aangepast gebruik van materialen, vormgeving en volumes.  Gebouwen die behoren tot 
éénzelfde samenhangend gebouwencomplex dienen zich in principe aan te passen aan het 
beeldkarakter van het bestaande hoofdvolume.  Afhankelijk van de verschillende 
bestemmingszones worden eventuele bijkomende randvoorwaarden opgelegd.   
 
Opvang, buffering en afvoer van regenwater dienen op eigen terrein te gebeuren.  In relatie tot 
de afvoer van regenwater zal er geen aansluiting op de bestaande riolering uitgevoerd worden.  
Materialen dewelke gebruikt worden voor verharding van wegenis, parkings, terrassen, … 
zullen maximaal waterdoorlatend zijn.  Indien er geen gebruik van waterdoorlatende materialen 
is, zullen er specifieke maatregelen tot buffering en afvoer van regenwater verplicht genomen 
dienen te worden.  
  
 

Het gemeentebestuur zal bij het afleveren van een bouwvergunning de nodige waarborgen 
vragen in functie van het verkrijgen van een garantie tot het oprichten van bufferzones, 
groenzones, …  
 
 
 
Bestaande gebouwen en bestemmingen die binnen de deelgebieden rechtsgeldig bestaan op 
het moment van de vaststelling van het plan kunnen behouden blijven.  Alle werken en 
handelingen nodig voor het uitbaten van de bestaande vergunde bedrijvigheden kunnen vergund 
worden.  Uitbreidingen van deze gebouwen zijn echter niet toegestaan.  
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4. Artikel 4: Bijzondere bepalingen voor de verschillende deelgebieden.  

In dit artikel wordt de gewenste ruimtelijke ordening gedetailleerd naar bindende stedenbouwkundige voorschriften voor elk deelgebied.   
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4.1  Brosens Gert 
 

Brosens Gert   
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
 
Artikel 4.1.1: Zone voor lokale bedrijvigheid 
 
Art. 4.1.1.1 Bestemming 

1. Deze zone is aangeduid voor het behoud en de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid. Kleinhandelsfuncties en kantoorfunctie los van de bestaande activiteiten 
worden niet toegestaan.  

2. Een limitatieve lijst van de types van lokale bedrijvigheid is opgenomen in art. 1.3.2 van de in  dit artikel vermelde bedrijvigheden kunnen alleen de volgende 
toegestaan worden: 

• Agrarisch toeleverend en verwerkend bedrijf 
• Ambachtelijk bedrijf 

 
 
Art. 4.1.1.2 Inrichting en bouwvoorschriften 

1. Op de bestemmingszone “zone voor lokale bedrijvigheid” is een bouwvlak aangeduid.  Enkel binnen dit bouwvlak mogen gebouwen opgericht worden.   
2. Deze gebouwen zijn niet gebonden aan een opgelegde bouwlijn en mogen de grenzen van het aangeduide bouwvlak niet overschrijden.   

 
Het maximum bebouwingspercentage en maximum toegelaten bouwhoogte zijn aangeduid op plan.  Voor de niet te bebouwen ruimten zowel binnen als buiten de 
bouwvlakken is een maximum verhardingspercentage en een minimum begroeningspercentage aangeduid op plan.  De op plan aangeduide waarden mogen niet 
overschreden worden.   
 

3. De bestaande bebouwde oppervlakte kan slechts  maximaal 530m² bedragen. Dit laat een uitbreiding toe van ± 30% zoals vastgelegd binnen categorie 2.  
 

4. Nieuwbouw kan slechts vergund worden wanneer er slechts één bouwvolume gecreëerd wordt of indien het nieuwbouwvolume, samen met de reeds 
bestaande volumes als één ruimtelijk geheel ervaren wordt.   

 
5. Elke nieuwbouw moet voorzien in een regenwatertank voor het opvangen van regenwater zoals aangegeven in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd 

rioleringsbeleid in Vlaanderen, Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelinginstallaties’.   
 
Art. 4.1.1.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 

1. Elke nieuwbouw in het plangebied moet op een kwaliteitsvolle wijze uitgevoerd worden.     
Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm (hoogte, helling, hoek en materialen) en het 
materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd en uitgevoerd moet worden.  Enkel materialen bedoeld als 
volwaardige bouwmaterialen voor de buitenafwerking mogen gebruikt worden voor gevels en daken.   
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Brosens Gert   
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

De niet-bebouwde delen worden met oog op de esthetische, duurzame aspecten en functionele aspecten aangelegd.   
Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen worden in open lucht wanneer ze niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. Er wordt slechts een 
stapelhoogte van 3.00 meter toegelaten wanneer materialen in openlucht gestapeld worden.   

 
2. Stedenbouwkundige vergunningen in functie van nieuwbouw worden gekoppeld aan het opleggen van lasten en voorwaarden om de realisatie van de buffer 

ter verzekeren.  De buffer zal ingericht worden met streekeigen groen en zal op elk hoogte punt een dichte groenstructuur garanderen.   
Artikel 4.1.2. Zone voor bedrijfswoning 
 
Art. 4.1.2.1 Bestemming 
Deze zone is aangeduid voor de inplanting van een bedrijfswoning in functie van de aansluitende zone voor lokale bedrijvigheid.  Deze zone is uitsluitend bestemd 
voor het wonen.  
 
Art. 4.1.2.2 Inrichting en bebouwing 
Het maximum bruto toegelaten bouwvolume van de woning bedraagt 1000m3.  (volgens berekeningsnorm stat. Formulier 1 of 2) De maximale bouwhoogte is 
beperkt tot 2 bouwlagen.   
Zie art. 4.1.1.2 
Minstens 85% van de niet bebouwde delen van de zone wordt als tuin aangelegd en beheerd.  
 
Art. 4.1.2.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 
Zie art. 4.1.1.3  
De bedrijfswoning moet herkenbaar zijn als woning en moet naar morfologie, karakter en verschijningsvorm in harmonie zijn met de woningen in de omgeving.   
 
Artikel 4.2.3 Zone voor buffer 
 
Art. 4.2.3.1 Bestemming 
De buffer is aangeduid in functie van het ruimtelijk scheiden van niet-complementaire functies (wonen-bedrijvigheid-open landschap…) door het dicht beplanten met 
bomen en heesters.   
 
Art. 4.2.3.2 Inrichting, aanleg en beheer 
Buffers mogen niet geheel, noch gedeeltelijk verhard, noch bebouwd worden.  Ook elke vorm van publiciteit of opslag is verboden.  De buffer moet verplicht met 
bomen en heesters beplant worden.  De aanleg en inrichting moeten op een samenhangende, kwaliteitsvolle en doordachte wijze uitgevoerd worden.   
De groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer.  De beplantingen moeten 
streekeigen zijn.   
Enkel werken in functie van de aanleg en het onderhoud van de buffer en in functie van een duurzaam waterbeheer kunnen vergund worden.   
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4.2  Rijvers Luc Garage 
 

Rijvers Luc Garage 
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
 
Artikel 4.2.1: Zone voor lokale bedrijvigheid 
 
Art. 4.2.1.1 Bestemming 

1. Deze zone is aangeduid voor het behoud en de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid door lokale bedrijven.  
2. Een limitatieve lijst van de types van lokale bedrijvigheid is opgenomen in art. 1.3.2 Van de in  dit artikel vermelde bedrijvigheden kunnen alleen de volgende 

toegestaan worden: 
• ambachtelijk bedrijf 
• garagebedrijf  
• bouwbedrijf 

 
Art. 4.2.1.2 Inrichting en bouwvoorschriften 

1. Op het bestemmingsvlak is een bouwvlak aangeduid.  Enkel binnen dit bouwvlak mogen gebouwen opgericht worden.   
2. Deze gebouwen zijn niet gebonden aan een opgelegde bouwlijn maar mogen de grenzen van het aangeduide bouwvlak niet overschrijden.   

 
Het maximum bebouwingspercentage en maximum toegelaten bouwhoogte zijn aangeduid op plan.  Voor de niet te bebouwen ruimten zowel binnen als buiten de 
bouwvlakken is een maximum verhardingspercentage en een minimum begroeningspercentage aangeduid op plan.  De op plan aangeduide waarden mogen niet 
overschreden worden.   

1. De bestaande bebouwde oppervlakte kan slechts  maximaal 30% uitgebreid worden.   
2. Nieuwbouw kan slechts vergund worden wanneer er slechts één bouwvolume gecreëerd wordt of indien het nieuwbouwvolume, samen met de reeds 

bestaande volumes als één ruimtelijk geheel ervaren wordt.   
3. Elke nieuwbouw moet voorzien in een regenwatertank voor het opvangen van regenwater zoals aangegeven in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd 

rioleringsbeleid in Vlaanderen, Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelinginstallaties’.   
 
Art. 4.2.1.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 

1. Elke nieuwbouw in het plangebied moet op een kwaliteitsvolle wijze uitgevoerd worden.     
2. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm (hoogte, helling, hoek en materialen) en het 

materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd en uitgevoerd moet worden.  Enkel materialen bedoeld als 
volwaardige bouwmaterialen voor de buitenafwerking mogen gebruikt worden voor gevels en daken.   

3. De niet-bebouwde delen worden met oog op de esthetische, duurzame aspecten en functionele aspecten aangelegd.   
4. Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen worden in open lucht wanneer ze niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.   
5.    Stedenbouwkundige vergunningen in functie van nieuwbouw worden gekoppeld aan het opleggen van lasten en voorwaarden om de realisatie van de buffer 

ter verzekeren.   
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Rijvers Luc Garage 
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
Artikel 4.2.2. Zone voor bedrijfswoning 
Art. 4.2.2.1 Bestemming 
Deze zone is aangeduid voor de inplanting van een bedrijfswoning in functie van de aansluitende zone voor lokale bedrijvigheid.  Deze zone is uitsluitend bestemd 
voor het wonen.  
 
Art. 4.2.2.2 Inrichting en bebouwing 
Het maximum bruto toegelaten bouwvolume van de woning bedraagt 1000m3 (volgens berekening statistisch formulier).  De maximale bouwhoogte is beperkt tot 2 
bouwlagen.   
 
Zie art. 4.2.1.2 
Minstens 70% van de niet bebouwde delen van de zone wordt als tuin aangelegd en beheerd.  
 
Art. 4.2.2.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 
Zie art. 4.2.1.3  
De bedrijfswoning moet herkenbaar zijn als woning en moet naar morfologie, karakter en verschijningsvorm in harmonie zijn met de woningen in de omgeving.   
Artikel 4.2.3 Zone voor buffer 
 
Art. 4.2.3.1 Bestemming 
De buffer is aangeduid in functie van het ruimtelijk scheiden van niet-complementaire functies (wonen-bedrijvigheid-open landschap…) door het dicht beplanten met 
bomen en heesters.   
 
Art. 4.2.3.2 Inrichting, aanleg en beheer 
Buffers mogen niet geheel, noch gedeeltelijk verhard, noch bebouwd worden.  Ook elke vorm van publiciteit of opslag is verboden.  De buffer moet verplicht met 
bomen en heesters beplant worden.  De aanleg en inrichting moeten op een samenhangende, kwaliteitsvolle en doordachte wijze uitgevoerd worden.   
De groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer.  De beplantingen moeten 
streekeigen zijn.   
Enkel werken in functie van de aanleg en het onderhoud van de buffer en in functie van een duurzaam waterbeheer kunnen vergund worden.   
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4.3  Almasy 
 

Almasy 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften 
Artikel 4.3.1: Zone voor lokale bedrijvigheid 
 
Art. 4.3.1.1 Bestemming 

1. Deze zone is aangeduid voor het behoud en de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid door lokale bedrijven. Handelsactiviteiten worden niet toegelaten.  
2. Een limitatieve lijst van de types van lokale bedrijvigheid is opgenomen in art. 1.3.2 Van de in  dit artikel vermelde bedrijvigheden kunnen alleen de volgende 

toegestaan worden: 
• Ambachtelijk bedrijf 
• Opslagbedrijf  
• Bouwbedrijf 

 
Art. 4.3.1.2 Inrichting en bouwvoorschriften 

1. Op het bestemmingsvlak is een bouwvlak aangeduid.  Enkel binnen dit bouwvlak mogen gebouwen opgericht worden.   
2. Deze gebouwen zijn niet gebonden aan een opgelegde bouwlijn maar mogen de grenzen van het aangeduide bouwvlak niet overschrijden.   

 
Het maximum bebouwingspercentage en maximum toegelaten bouwhoogte zijn aangeduid op plan.  Voor de niet te bebouwen ruimten zowel binnen als buiten de 
bouwvlakken is een maximum verhardingspercentage en een minimum begroeningspercentage aangeduid op plan.  De op plan aangeduide waarden mogen niet 
overschreden worden.   

1. De bestaande bebouwde oppervlakte kan slechts  maximaal 40% uitgebreid worden. Binnen de bestaande, huidig ingebruik zijnde  percelering.  Dit maakt dat 
van het ingetekend bebouwingsoppervlak er in totaal 85% van bebouwd mag worden.  

2. Nieuwbouw kan slechts vergund worden wanneer er één duidelijk bebouwingsstructuur gecreëerd wordt.. Dit houdt in dat de eventuele verschillende 
elementen één geheel vormen zowel naar architectuur als naar materiaalgebruik.  

3. Elke nieuwbouw moet voorzien in een regenwatertank voor het opvangen van regenwater zoals aangegeven in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd 
rioleringsbeleid in Vlaanderen, Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties’.   

 
Art. 4.3.1.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 

1. Elke nieuwbouw in het plangebied moet op een kwaliteitsvolle wijze uitgevoerd worden.     
2. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm (hoogte, helling, hoek en materialen) en het 

materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd en uitgevoerd moet worden.  Enkel materialen bedoeld als 
volwaardige bouwmaterialen voor de buitenafwerking mogen gebruikt worden voor gevels en daken.   

3. De niet-bebouwde delen worden met oog op de esthetische, duurzame aspecten en functionele aspecten aangelegd.   
4. Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen worden in open lucht wanneer ze niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. De maximale 

stapelhoogte in openlucht wordt beperkt tot 3.00 meter.  
5. Stedenbouwkundige vergunningen in functie van nieuwbouw worden gekoppeld aan het opleggen van lasten en voorwaarden om de realisatie van de buffer 
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Almasy 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften 

ter verzekeren.   
Artikel 4.3.2 Zone voor buffer 
 
Art. 4.3.2.1 Bestemming 
De buffer is aangeduid in functie van het ruimtelijk scheiden van niet-complementaire functies (wonen-bedrijvigheid-open landschap…) door het dicht beplanten met 
bomen en heesters.   
 
Art. 4.3.2.2 Inrichting, aanleg en beheer 
Buffers mogen niet geheel, noch gedeeltelijk verhard, noch bebouwd worden.  Ook elke vorm van publiciteit of opslag is verboden.  De buffer moet verplicht met 
bomen en heesters beplant worden.  De aanleg en inrichting moeten op een samenhangende, kwaliteitsvolle en doordachte wijze uitgevoerd worden.   
De groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer.  De beplantingen moeten 
streekeigen zijn.   
Enkel werken in functie van de aanleg en het onderhoud van de buffer en in functie van een duurzaam waterbeheer kunnen vergund worden.   
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4.4 Brosens-Fockaert 
 

Brossens-Fockaert 
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
Artikel 4.4.1: Zone voor lokale bedrijvigheid 
 
Art. 4.4.1.1 Bestemming 

1. Deze zone is aangeduid voor het behoud en de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid door lokale bedrijven.  
2. Een limitatieve lijst van de types van lokale bedrijvigheid is opgenomen in art. 1.3.2 Van de in  dit artikel vermelde bedrijvigheden kunnen alleen de volgende 

toegestaan worden: 
• Agrarisch toeleverend en verwerkend bedrijf 
• Ambachtelijk bedrijf 

 
Art. 4.4.1.2 Inrichting en bouwvoorschriften 
 

1. Op het bestemmingsvlak is een bouwvlak aangeduid.  Enkel binnen dit bouwvlak mogen gebouwen opgericht worden.   
2. Deze gebouwen zijn niet gebonden aan een opgelegde bouwlijn maar mogen de grenzen van het aangeduide bouwvlak niet overschrijden.   

 
Het maximum bebouwingspercentage en maximum toegelaten bouwhoogte zijn aangeduid op plan.  Voor de niet te bebouwen ruimten zowel binnen als buiten de 
bouwvlakken is een maximum verhardingspercentage en een minimum begroeningspercentage aangeduid op plan.  De op plan aangeduide waarden mogen niet 
overschreden worden.   

4. De bestaande bebouwde oppervlakte kan verder uitgebreid worden in relatie tot het aanpalend bedrijfsperceel 
5. Uitbreiding van het bestaand volume op aanpalende percelen, dewelke in eigendom zijn van het bedrijf, is toegelaten. Deze uitbreiding dient één geheel te 

vormen met het bestaande gebouw, dit zowel op functioneel als ruimtelijk vlak.  Het totaal ingetekend bebouwingsoppervlak kan maximaal voor 90% benut 
worden.  

6. Nieuwbouw kan slechts vergund worden wanneer er slechts één bouwvolume gecreëerd wordt..   
7. Elke nieuwbouw moet voorzien in een regenwatertank voor het opvangen van regenwater zoals aangegeven in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd 

rioleringsbeleid in Vlaanderen, Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties’.   
 
 
Art. 4.4.1.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 

1. Elke nieuwbouw in het plangebied moet op een kwaliteitsvolle wijze uitgevoerd worden.     
2. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm (hoogte, helling, hoek en materialen) en het 

materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd en uitgevoerd moet worden.  Enkel materialen bedoeld als 
volwaardige bouwmaterialen voor de buitenafwerking mogen gebruikt worden voor gevels en daken.   

3. De niet-bebouwde delen worden met oog op de esthetische, duurzame aspecten en functionele aspecten aangelegd.   
 

4. Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen worden in open lucht wanneer ze niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein en volledig gebufferd zijn 
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Brossens-Fockaert 
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

ten opzichte van het aanpalend open landschap.   
5. Stedenbouwkundige vergunningen in functie van nieuwbouw worden gekoppeld aan het opleggen van lasten en voorwaarden om de realisatie van de buffer 

ter verzekeren.   
Artikel 4.4.2. Zone voor bedrijfswoning 
Art. 4.4.2.1 Bestemming 
Deze zone is aangeduid voor de inplanting van een bedrijfswoning in functie van de aansluitende zone voor lokale bedrijvigheid.  Deze zone is uitsluitend bestemd 
voor het wonen.  
 
Art. 4.4.2.2 Inrichting en bebouwing 
Het maximum bruto toegelaten bouwvolume van de woning bedraagt 1000m3.  De maximale bouwhoogte is beperkt tot 2 bouwlagen.   
 
Zie art. 4.4.1.2 
Minstens 60% van de niet bebouwde delen van de zone wordt als tuin aangelegd en beheerd.  
 
Art. 4.4.2.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 
Zie art. 4.4.1.3  
De bedrijfswoning moet herkenbaar zijn als woning en moet naar morfologie, karakter en verschijningsvorm in harmonie zijn met de woningen in de omgeving.   
Artikel 4.4.3 Zone voor buffer 
 
Art. 4.4.3.1 Bestemming 
De buffer is aangeduid in functie van het ruimtelijk scheiden van niet-complementaire functies (wonen-bedrijvigheid-open landschap…) door het dicht beplanten met 
bomen en heesters.   
 
Art. 4.4.3.2 Inrichting, aanleg en beheer 
Buffers mogen niet geheel, noch gedeeltelijk verhard, noch bebouwd worden.  Ook elke vorm van publiciteit of opslag is verboden.  De buffer moet verplicht met 
bomen en heesters beplant worden.  De aanleg en inrichting moeten op een samenhangende, kwaliteitsvolle en doordachte wijze uitgevoerd worden.   
De groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer.  De beplantingen moeten 
streekeigen zijn.   
Enkel werken in functie van de aanleg en het onderhoud van de buffer en in functie van een duurzaam waterbeheer kunnen vergund worden.   
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4.5 Van Den Berg Installatiebedrijf 
 

Van Den Berg Installatiebedrijf 
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
Artikel 45.1: Zone voor lokale bedrijvigheid 
 
Art. 4.5.1.1 Bestemming 

1. Deze zone is aangeduid voor het behoud van lokale bedrijvigheid door lokale bedrijven. De huidige bedrijfsactiviteiten kunnen behouden blijven binnen het 
bestaand volume.  Na stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten kunnen er geen activiteiten meer uitgeoefend worden.  

 
Art. 4.5.1.2 Inrichting en bouwvoorschriften 
 

1. Op het bestemmingsvlak is een bouwvlak aangeduid.  Enkel binnen dit bouwvlak mogen gebouwen opgericht worden.     
 
Het maximum bebouwingspercentage en maximum toegelaten bouwhoogte zijn aangeduid op plan.  Voor de niet te bebouwen ruimten zowel binnen als buiten de 
bouwvlakken is een maximum verhardingspercentage en een minimum begroeningspercentage aangeduid op plan.  De op plan aangeduide waarden mogen niet 
overschreden worden.   
 
Art. 4.5.1.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 

1. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm (hoogte, helling, hoek en materialen) en het 
materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd en uitgevoerd moet worden.  Enkel materialen bedoeld als 
volwaardige bouwmaterialen voor de buitenafwerking mogen gebruikt worden voor gevels en daken.   
 

2. De niet-bebouwde delen worden met oog op de esthetische, duurzame aspecten en functionele aspecten aangelegd, in relatie tot de natuurwaarde van het 
natte verbindingsgebied..   
 

3. Materialen en goederen mogen niet opgeslagen worden in open lucht.    
Artikel 4.5.2. Zone voor bedrijfswoning 
 
Art. 4.5.2.1 Bestemming 
Deze zone is aangeduid voor de inplanting van een bedrijfswoning in functie van de aansluitende zone voor lokale bedrijvigheid.  Deze zone is uitsluitend bestemd 
voor het wonen.  
 
Art. 4.5.2.2 Inrichting en bebouwing 
Het maximum bruto toegelaten bouwvolume van de woning bedraagt 1000m3.  De maximale bouwhoogte is beperkt tot 2 bouwlagen.   
 
Zie art. 4.5.1.2 
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Van Den Berg Installatiebedrijf 
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
Minstens 70% van de niet bebouwde delen van de zone wordt als tuin aangelegd en beheerd.  
 
Art. 4.5.2.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 
Zie art. 4.5.1.3  
De bedrijfswoning moet herkenbaar zijn als woning en moet naar morfologie, karakter en verschijningsvorm in harmonie zijn met de woningen in de omgeving.   
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4.6 Goossens Stellingverhuur 
 

Goossens Stellingverhuur 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften 
Artikel 4.6.1: Zone voor lokale bedrijvigheid 
 
Art. 4.6.1.1 Bestemming 

1. Deze zone is aangeduid voor het behoud en de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid door lokale bedrijven. Er worden geen handelsfuncties of toonzaal 
functies toegelaten.  

2. Een limitatieve lijst van de types van lokale bedrijvigheid is opgenomen in art. 1.3.2 van de in  dit artikel vermelde bedrijvigheden kunnen alleen de volgende 
toegestaan worden: 

• Agrarisch toeleverend en verwerkend bedrijf 
• Ambachtelijk bedrijf 

 
 
Art. 4.6.1.2 Inrichting en bouwvoorschriften 

1. Op het bestemmingsvlak is een bouwvlak aangeduid.  Enkel binnen dit bouwvlak mogen gebouwen opgericht worden.   
2. Deze gebouwen zijn niet gebonden aan een opgelegde bouwlijn maar mogen de grenzen van het aangeduide bouwvlak niet overschrijden.   

 
Het maximum bebouwingspercentage en maximum toegelaten bouwhoogte zijn aangeduid op plan.  Voor de niet te bebouwen ruimten zowel binnen als buiten de 
bouwvlakken is een maximum verhardingspercentage en een minimum begroeningspercentage aangeduid op plan.  De op plan aangeduide waarden mogen niet 
overschreden worden.   

3. Uitbreiding van het bestaand volume op het huidige en aanpalende percelen.Dewelke in eigendom zijn van het bedrijf, is toegelaten met een maximale 
oppervlakte van 660m².  Deze uitbreiding dient één geheel te vormen met het bestaande gebouw, dit zowel op functioneel als ruimtelijk vlak. De impact 
van het bouwvolume naar de ruimtelijke omgeving dient tot het uiterste minimum beperkt te blijven.   

4. Nieuwbouw kan slechts vergund worden wanneer er slechts één gebouw gecreëerd wordt of wanneer de verschillende elementen duidelijk één ruimtelijk 
geheel vormen.  Een afzonderlijke bijkomend bedrijfsgebouw is niet toegelaten. 

5. Elke nieuwbouw moet voorzien in een regenwatertank voor het opvangen van regenwater zoals aangegeven in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd 
rioleringsbeleid in Vlaanderen, Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties’.   

 
Art. 4.6.1.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 

1. Elke nieuwbouw in het plangebied moet op een kwaliteitsvolle wijze uitgevoerd worden.     
2. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm (hoogte, helling, hoek en materialen) en het 

materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd en uitgevoerd moet worden.  Enkel materialen bedoeld als 
volwaardige bouwmaterialen voor de buitenafwerking mogen gebruikt worden voor gevels en daken.   
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Goossens Stellingverhuur 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften 

3. De niet-bebouwde delen worden met oog op de esthetische, duurzame aspecten en functionele aspecten aangelegd.   
4. Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen worden in open lucht wanneer ze niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.   
5. Stedenbouwkundige vergunningen in functie van nieuwbouw worden gekoppeld aan het opleggen van lasten en voorwaarden om de realisatie van de buffer 

ter verzekeren.   
Artikel 4.6.2 Zone voor buffer 
 
Art. 4.6.2.1 Bestemming 
De buffer is aangeduid in functie van het ruimtelijk scheiden van niet-complementaire functies (wonen-bedrijvigheid-open landschap…) door het dicht beplanten met 
bomen en heesters.   
 
Art. 4.6.2.2 Inrichting, aanleg en beheer 
Buffers mogen niet geheel, noch gedeeltelijk verhard, noch bebouwd worden.  Ook elke vorm van publiciteit of opslag is verboden.  De buffer moet verplicht met 
bomen en heesters beplant worden.  De aanleg en inrichting moeten op een samenhangende, kwaliteitsvolle en doordachte wijze uitgevoerd worden.   
De groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer.  De beplantingen moeten 
streekeigen zijn.   
Enkel werken in functie van de aanleg en het onderhoud van de buffer en in functie van een duurzaam waterbeheer kunnen vergund worden.   
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4.7 Jochems bvba 
 

4.7 Jochems bvba 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften 
 
Artikel 4.7.1: Zone voor lokale bedrijvigheid 
 
Art. 4.7.1.1 Bestemming 

1. Deze zone is aangeduid voor het behoud en de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid door lokale bedrijven. Er worden geen handelsfuncties toegelaten.   
2. Een limitatieve lijst van de types van lokale bedrijvigheid is opgenomen in art. 1.3.2 Van de in  dit artikel vermelde bedrijvigheden kunnen alleen de volgende 

toegestaan worden: 
• Agrarisch toeleverend en verwerkend bedrijf 
• Ambachtelijk bedrijf 
• Bouwbedrijf  
• Distributiebedrijf 

 
Art. 4.7.1.2 Inrichting en bouwvoorschriften 

1. Op het bestemmingsvlak is een bouwvlak aangeduid.  Enkel binnen dit bouwvlak mogen gebouwen opgericht worden.   
2. Deze gebouwen zijn niet gebonden aan een opgelegde bouwlijn maar mogen de grenzen van het aangeduide bouwvlak niet overschrijden.   

 
Het maximum bebouwingspercentage en maximum toegelaten bouwhoogte zijn aangeduid op plan.  Voor de niet te bebouwen ruimten zowel binnen als buiten de 
bouwvlakken is een maximum verhardingspercentage en een minimum begroeningspercentage aangeduid op plan.  De op plan aangeduide waarden mogen niet 
overschreden worden.   
 

3. De bebouwingsoppervlakte aangeduid op het bestemmingsplan kan maximaal voor 100% benut worden.  
4. Uitbreiding van het bestaand volume dient één ruimtelijk geheel te vormen met het bestaande gebouw.  Er worden geen afzonderlijke bijkomende 

bedrijfsgebouwen toegestaan.  
5. Nieuwbouw kan slechts vergund worden wanneer er slechts één bouwvolume gecreëerd wordt of wanneer de verschillende elementen duidelijk één 

ruimtelijk geheel vormen.   
6. Elke nieuwbouw moet voorzien in een regenwatertank voor het opvangen van regenwater zoals aangegeven in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd 

rioleringsbeleid in Vlaanderen, Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties’.   
 
 
Art. 4.7.1.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 

1. Elke nieuwbouw in het plangebied moet op een kwaliteitsvolle wijze uitgevoerd worden.     
2. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm (hoogte, helling, hoek en materialen) en het 

materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd en uitgevoerd moet worden.  Enkel materialen bedoeld als 
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4.7 Jochems bvba 
Verordende stedenbouwkundige voorschriften 

volwaardige bouwmaterialen voor de buitenafwerking mogen gebruikt worden voor gevels en daken.   
3. De niet-bebouwde delen worden met oog op de esthetische, duurzame aspecten en functionele aspecten aangelegd.   
4. Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen worden in open lucht wanneer ze niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.   
5. Stedenbouwkundige vergunningen in functie van nieuwbouw worden gekoppeld aan het opleggen van lasten en voorwaarden om de realisatie van de buffer 

ter verzekeren.   
Artikel 4.7.2. Zone voor bedrijfswoning 
 
Art. 4.7.2.1 Bestemming 
Deze zone is aangeduid voor de inplanting van een bedrijfswoning in functie van de aansluitende zone voor lokale bedrijvigheid.  Deze zone is uitsluitend bestemd 
voor het wonen.  
 
Art. 4.7.2.2 Inrichting en bebouwing 
Het maximum bruto toegelaten bouwvolume van de woning bedraagt 1000m3.  De maximale bouwhoogte is beperkt tot 2 bouwlagen.   
Zie art. 4.7.1.2 
Minstens 70% van de niet bebouwde delen van de zone wordt als tuin aangelegd en beheerd.  
 
Art. 4.7.2.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit 
Zie art. 4.7.1.3  
De bedrijfswoning moet herkenbaar zijn als woning en moet naar morfologie, karakter en verschijningsvorm in harmonie zijn met de woningen in de omgeving.   
Artikel 4.7.3 Zone voor buffer 
 
Art. 4.7.3.1 Bestemming 
De buffer is aangeduid in functie van het ruimtelijk scheiden van niet-complementaire functies (wonen-bedrijvigheid-open landschap…) door het dicht beplanten met 
bomen en heesters.   
 
Art. 4.7.3.2 Inrichting, aanleg en beheer 
Buffers mogen niet geheel, noch gedeeltelijk verhard, noch bebouwd worden.  Ook elke vorm van publiciteit of opslag is verboden.  De buffer moet verplicht met 
bomen en heesters beplant worden.  De aanleg en inrichting moeten op een samenhangende, kwaliteitsvolle en doordachte wijze uitgevoerd worden.   
De groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer.  De beplantingen moeten 
streekeigen zijn.   
Enkel werken in functie van de aanleg en het onderhoud van de buffer en in functie van een duurzaam waterbeheer kunnen vergund worden.   
 
 
 
 
 


