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1. Artikel 1: Inleidende bepalingen

1.1 Wijze van meten

Bebouwingspercentage: Een op het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat
maximaal mag worden bebouwd.

Begroeningspercentage: Een op het plan aangegeven percentage, dat de minimale grootte van het deel van een terrein
aangeeft dat onverhard en met vegetatie begroeid moet zijn.

Bouwhoogte: De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil op de rooilijn tot de onderzijde van de goot of de
kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin niet meegerekend.

Bouwvlak: een terrein waarin gebouwen opgetrokken mogen worden.

Totale hoogte: de totale of nokhoogte duidt de hoogte aan van het gebouw met inbegrip van dakconstructies.

Oppervlakte van de gebouwen: de oppervlakte wordt gemeten aan de buitenzijde van de gevelvlakken en het midden van
de scheidsmuren.

Verhardingspercentage: Een op het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat
maximaal mag worden verhard.

1.2 Gehanteerde begrippen

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, ….

Bestemming: de bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch vastgelegd wordt.

Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op een gelijke hoogte liggende vloeren is begrensd.

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

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 ruimte dimensie.

Diensten: naar bestemmingen toe worden diensten aangeduid als activiteiten gericht op een frequente (een groot deel van
de dag voor en een groot deel van de werkzaamheden) dienstverlening (met een onmiddellijke en ter plaatse bediening)
naar de bevolking (loketfuncties). Het betreft ondermeer vrije beroepen, wasserijen, kapsalons, banken en verzekeringen,
reisbureaus en bemiddelingsadvies en andere...

Formele sport: activiteiten vooral uitgevoerd in openlucht en in team- en/of verenigingsverband met een sportief en
competitief karakter waarvoor er gebruik gemaakt moet worden van specifieke sportinfrastructuur. Dergelijke activiteiten
zijn medebedoeld om toeschouwers aan te trekken.

Gebouw: Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt. Het kan uit verschillende delen bestaan maar moet één samenhangend geheel vormen.

Gemeenschapsvoorzieningen: dit zijn dienstverleningen met een openbaar karakter: het betreft ondermeer alle vormen
van onderwijs (van kleuter, lager tot hoger, van dag tot avondonderwijs, …), cultuur en erediensten (museum, cultureel
centrum, tentoonstellings- en congresruimten, bibliotheek, ...), overheidsdiensten (politie, administratie, opslag, bescherming,
...), verzorging (polyklinieken, materniteiten, ziekenhuizen en bijbehorende diensten, …), voorzieningen (recreatieve- en
sportinfrastructuur, nutsvoorzieningen, ...).
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Handelszaken: gebouwen waar goederen en/of diensten verhandeld worden en gericht op een cliënteel.

Hoog-dynamische recreatie: recreatie en bijhorende infrastructuur die, omwille van haar intrinsieke aard, in haar onmiddellijke
omgeving sterke veranderingen en dynamiek teweegbrengt in de wijze van functioneren van de bestaande ruimtelijke-,
milieukundige-, verkeerskundige- en sociaal-economische structuur en daardoor in belangrijke mate het ruimtegebruik
wijzigt en de ruimtelijke draagkracht sterk aantast.

Horeca: afkorting voor hotels, restaurants en cafés.

Houtwal: een met kreupelhout (o.a. heesters.....) en bomen dicht beplante lineaire strook. Een houtwal is een deel van een
cultuurlandschap. Beeld en inrichting worden bepaald door dit landschap en de functie. (visueel afschermende,
begrenzing........);

Kleine landschapselementen (KLE’s): De kleine landschapselementen zijn de strook-, lijn- en puntvormige elementen in het
landschap.

Kroonlijst: een geaccentueerd (dikwijls uitstulpend) deel van het gevelvlak dat het bovenste deel van de gevel aanduidt, de
ruimtelijk verticale beëindiging van de gevel van het gebouw naar boven.

Laag-dynamische recreatie: recreatie en bijhorende infrastructuur die, omwille van haar intrinsieke aard, in haar onmiddellijke
omgeving slechts beperkte veranderingen teweegbrengt in de bestaande ruimtelijke-, milieukundige-, verkeerskundige en
sociaal-economische structuur en in het bestaande ruimtegebruik. De ruimtelijke draagkracht van de omgeving wordt
door dergelijke activiteiten niet sterk belast.

Nieuwbouw: wanneer een constructie volledig of grotendeels opgebouwd wordt, of wanneer werken uitgevoerd worden
die hiermee gelijkgesteld kunnen worden, betreft het nieuwbouw.

Het plan: het bestemmingsplan van het plangebied.

Spel- en ontspanningsactiviteiten: informele dagelijkse en niet-competitieve activiteiten met een recreatief karakter waar
deelnemers van buiten de onmiddellijke omgeving en/of toeschouwers niet aangetrokken worden. Het gaat vooral om
informeel, niet-georganiseerde sport- en spelactiviteiten in functie van de plaatselijke kinderen en jeugd waarvoor geen of
slechts beperkte infrastructuur nodig is.

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.

Verantwoord groenbeheer: Het beheer van groenelementen van diverse aard op een dusdanige wijze dat deze elementen
een maximale bijdrage kunnen leveren aan de 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.

Vegetatiedaken: vegetatiedaken zijn daken die ontworpen en gebouwd zijn om er een natuurlijke begroeiing op aan te
brengen en deze te onderhouden.

Verblijfsrecreatie: verblijfsrecreatie staat voor die geheel aan recreatieve activiteiten buiten de onmiddellijke omgeving van
de eigen woning plaatsvindt en waarmee ten minste één overnachting gepaard gaat.

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: behandelingen 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... Verhardingen die de waterdoorlaatbaarheid slechts in beperkte mate beperken zijn
betonrasterstenen, grindpaden en andere aangepaste materialen…

Waardevolle bomen: bomen met een stamomtrek van minimum 50 centimeter op 1,5 meter hoogte of bomen die door
hun aard of inplantingsplaats waardevol zijn voor de omgeving.
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Woningen: woon- of verblijfplaatsen van een of meerdere personen.

Zone: een op plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming.

1.3 Onbebouwde gronden

Onbebouwde gronden kunnen enkel afgegraven of aangevuld worden in functie van een stedenbouwkundigevergunning.
Bomen en heesters mogen enkel verwijderd worden ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden of in het kader van een
verantwoord groenbeheer. Reclame inrichtingen mogen niet op onbebouwde gronden geplaatst worden.
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2. Artikel 2: Bestemmingen

De hoofdbestemming van de gebieden is dagrecreatie. Bedrijven, diensten, gemeenschapsvoorzieningen, handelszaken,
horeca, verblijfsrecreatie of andere functies zijn niet toegelaten.

3. Artikel 3: Overgangsbepalingen

3.1 In relatie tot de bestemmingen

Bestaande sportieve- en recreatieve activiteiten die op het moment van het vaststellen van het plan binnen de aangeduide
deelgebieden rechtsgeldig bestaan en waar de bestemming in strijd met de verordende voorschriften is, kunnen behouden
blijven. Een uitbreiding van deze activiteiten of het verlengen van een eventuele milieuvergunning is echter niet toegestaan.
Wanneer de bestaande activiteit stopt of de activiteit vervreemd, zijn uitsluitend de aangeduide bestemmingen toegelaten.

3.2 In relatie tot de gebouwen

Bestaande gebouwen gelegen buiten de aangegeven bouwvlakken, die binnen de deelgebieden rechtsgeldig bestaan op het
moment van het vaststellen van het plan kunnen behouden blijven. Alle werken en handelingen nodig voor het uitbaten van
de activiteit zijn vergunbaar. Uitbreidingen van deze gebouwen zijn echter niet toegestaan.
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4. Artikel 4: Algemene bepalingen met betrekking tot de inplanting en de
omvang van de constructies en randinfrastructuur

4.1 Bepalingen met betrekking tot de types van toegelaten bebouwing en constructies

Op het bestemmingsplan zijn bouwvlakken aangeduid. Enkel binnen deze bouwvlakken kan bebouwing toegestaan worden.
In de bouwvlakken wordt een letter (A of B) aangeduid dat verwijst naar de aard van de toegelaten bebouwing. In de
bouwvlakken aangeduid met de letter A zijn A constructies toegelaten en mogen er eveneens B en C constructies ingeplant
worden.
Buiten de op plan aangeduide bouwvlakken zijn enkel B en C constructies toegelaten.

A constructies kunnen opgericht worden als volledig ingerichte gebouwen noodzakelijk voor het uitvoeren van de activiteiten
die toegelaten zijn in de deelgebieden. Het betreft volwaardige gesloten en verwarmde ruimten (waarin gespeeld, geoefend,
vergaderd wordt (sportzaal, jeugdlokaal, kantine, sanitaire ruimten, …..).

B constructies zijn bijbouwen die niet volledig ingericht zijn (niet verwarmde ruimten, …), in hoogte en omvang beperkt
zijn en gebruikt worden als opslag, berging, tribunes, …..

C constructies zijn constructies en infrastructuur noodzakelijk voor het uitvoeren van de sportieve- of recreatieve activiteiten.
Het betreft elementen zoals doelen, lichtpalen, speelinfrastructuur...............

4.2 Bepalingen met betrekking tot de inplanting en omvang van de constructies en de inrichting van het
terrein

Op het plan zijn bouwvoorschriften aangeduid met betrekking tot de types van de toegelaten constructies, de maximum
bouwhoogte, het maximum bebouwingspercentage het maximum verhardingspercentage (zowel binnen als buiten de
bouwvlakken) en het minimum begroeningspercentage (zowel binnen als buiten de bouwvlakken).

In de bouwvlakken is de inplantingsplaats van de constructies niet gebonden aan een opgelegde bouwlijn. Deze constructies
mogen de grenzen van het aangeduide bouwvlak niet overschrijden.

De aangeduide maximum toegelaten bouwhoogte, maximum bebouwingspercentage, maximum verhardingspercentage
en minimum begroeningspercentage mogen niet overschreden worden. De nokhoogte mag nooit meer bedragen dan 1
meter boven de aangeduide hoogte.
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4.3 Bepalingen met betrekking tot de inplanting en omvang van de constructies buiten een bouwvlak

Buiten de bouwvlakken kunnen enkel B en C constructies vergund worden.Het betreft enerzijds constructies voor de
opslag van materiaal of in functie van de toeschouwers (tribunes e.d.) en anderzijds constructies die strikt noodzakelijk zijn
voor het beoefenen van de aanwezige sportieve of recreatieve activiteiten. Maximum 1 B constructie mag buiten de
aangeduide bouwvlakken ingeplant
worden. De inplanting wordt bepaald in functie van zowel de functionering van het gebied als de goede ruimtelijke ordening.
Deze constructie heeft een maximum oppervlakte van 80 m² en een maximum bouwhoogte van 3m.

Als strikt noodzakelijke infrastructuur wordt beschouwd:
• doelen in functie van het aantal voetbalterreinen;
• verlichtingspalen of -masten in functie van de sportieve activiteit en trainingen waarvoor de nood duidelijk aangetoond

kan worden;
• speelinfrastructuur op lokaal of wijk niveau;
• beperkte infrastructuur in functie van andere sportieve- en/of recreatieve activiteiten die past binnen de bestemming.

Verlichtingspalen mogen enkel aangebracht worden in functie van het sportieve belang van het terrein. Verlichtingspalen
worden niet toegelaten in functie van de parkeer- of reclamevoorzieningen. De verlichtingspalen moeten aangebracht
worden, op zo’n wijze, dat er zo min mogelijke hinder veroorzaakt wordt voor de aanpalende functies en voor de omgeving
in het algemeen.

4.4 Bepalingen met betrekking tot reclame

Uithangborden en reclame inrichtingen mogen nooit tot een daling van de beeld en belevingswaarde leiden. Uithangborden
en reclame inrichtingen mogen enkel aangebracht worden wanneer ze in directe relatie gebracht worden met de
hoofdactiviteit die op het terrein uitgeoefend wordt.

Volgende definities worden gehanteerd:
Aanplakborden: Aanplakborden zijn reclame-inrichtingen waarop publiciteit (werving voor het kopen van merkproducten)
wordt aangeplakt.

Uithangborden: Uithangborden verkondigen de ter plaatse beoefende activiteit. Ze vermelden de activiteit of verwijzen
naar de club, uitbater of vereniging.

Reclame inrichtingen: Zijn dragers van merknamen van produkten die te koop worden aangeboden.

Aanplakborden zijn in alle plangebieden verboden. Reclame inrichtingen mogen aan gevels van gebouwen en constructies
en omheen de rand van een voetbalveld aangebracht worden. De hoogte van de reclame inrichtingen omheen een voetbalveld
is beperkt tot 1,2 meter. Uithangborden mogen met oog op de contextualiteit in het volledige plangebied aangebracht
worden.
Uithangborden en reclame-inrichtingen moeten op het plangebied gericht worden.
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5. Artikel 5: Algemene bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke
kwaliteit

5.1 Bepalingen met betrekking tot de kwaliteit van de constructies

Elke constructie in het plangebied moet op een contextuele en kwaliteitsvolle wijze ingepast worden in de ruimtelijke
omgeving. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de 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.

De gebouwen worden opgetrokken in bouwmaterialen eigen aan de bestemming. Enkel bouwmaterialen bedoeld als
volwaardige afwerking mogen gebruikt worden voor het vormgeven aan de buitengevels. Het gebruik van onafgewerkte
betonblokken, betonplaten en snelbouwsteen alsook metaalgolfplaten om vorm te geven aan de buitengevel is expliciet
verboden. De gevelpartijen moeten gebroken worden door het werken met vlakken gevormd door 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 constructies.
Dit houdt in dat schreeuwerige kleuren vermeden worden.

Het functioneel gebruik van de ruimten moet herkenbaar zijn in de architectuur. Dit houdt in dat zowel de A constructies
(kantines, jeugdlokalen, kleedkamers, sanitaire ruimten.......) als de B constructies (opslagruimten, tribunes ............) op een
gevarieerde wijze herkenbaar zijn.

5.2 Bepalingen met betrekking tot de kwaliteit van de niet bebouwde gebieden

De niet bebouwde delen worden met oog op de functionaliteit en op de esthetische en duurzame aspecten aangelegd.

Van de aangeduide maximum verhardingspercentage mag de helft aangebracht worden met verhardingen die de
waterdoorlaatbaarheid sterk beperken. Minimum de helft van dit percentage moet aangebracht worden met verhardingen
die de waterdoorlaatbaarheid slechts in geringe mate beperken.

Het aangeduide minimum begroeningspercentage moet verplicht als groengebied aangelegd worden. Deze
groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer.
Deze voorzieningen kunnen een recreatieve, esthetische, functionele (begrenzing, perceelsscheiding, bufferwerking)
ecologische en andere functies vervullen. De beplanting moeten streekeigen zijn.

Bomen en kleine landschapselementen, al dan niet aangeduid op het bestemmingsplan, die beeldbepalend en/of structuur
ondersteunend zijn, zijn waardevol voor de omgeving en genieten een bescherming.

Bouwvergunningsplichtige handelingen (omgevingswerken, graafwerken) in de omgeving van deze bomen en kleine
landschapselementen mogen het verder leven van deze bomen of de kleine landschapselementen niet aantasten of bedreigen
of de aanwezige beeld- en belevingskwaliteit aantasten.
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5.3 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 A en B constructies in relatie tot de totale inrichting van het gebied. Gebouwen moeten

op een functioneel verantwoorde en een ruimtelijk verantwoorde plaats ingeplant worden;
• de relatie met het openbaar domein en 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 bebouwing in de
omgeving);

• de relatie met de open ruimte (de gebouwen, uitbreidingen en andere infrastructuur 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;
• de ruimtelijke draagkracht;
• de architecturale kwaliteit, de verschijningsvorm en de gebruikte bouwmaterialen.
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                    Vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften - juridische vertaling

Sectoraal BPA sport-en recreatieterreinen: Hoogstraten

Stedenbouwkundige voorschriften

Gebied voor recreatie

6. Recreatiegebied Meer

Art 6.1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor formele sport en laag-dynamische recreatie
alsook spel- en ontspanningsactiviteiten op het niveau van de kern van
Meer, gericht op de kinderen van de buurt. Hoog dynamische
recreatieve activiteiten zijn niet toegelaten.

Art. 6.2 Inrichting en bouwvoorschriften

1. zie Artikel 4

2. Alle bebouwing in functie van de verschillende activiteiten moet
zoveel mogelijk gebundeld worden binnen het aangeduide bouwvlak.
Wanneer nieuwe A-constructies opgericht worden, moeten deze gevat
worden onder één dak allemaal samen met bestaande constructies.

3. Geen infrastructuur of gebouwen mogen opgericht worden ten
oosten van de Werkhovenseloop.
Alle bebouwing, randinfrastructuur en verhardingen moeten een
afstand van minimum 10 meter respecteren ten opzichte van de
Werkhovenseloop.

Art. 6.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit

1. zie Artikel 5.

2. Stedenbouwkundige vergunningen kunnen in dit deelgebied slechts
verleend worden wanneer, een beplantingsplan en timing voor de
realisatie van de buffer ingediend worden of wanneer de buffer
gerealiseerd is. De realisatie van de buffer wordt afgedwongen door
het koppelen van een financiële waarborg aan de stedenbouwkundige
vergunning. De financiële waarborg wordt slechts terugbetaald
wanneer de op plan aangeduide buffer op een kwaliteitsvolle manier
aangelegd is en aldus beheerd wordt.

Art 6.4 Bestemming

Deze zone is bestemd als parkeerterrein in functie van het gebied
voor recreatie.

Art. 6.5 Inrichting en bouwvoorschriften

1. zie Artikel 4

2. Een parkeerterrein kan enkel vergund worden wanneer dit zo dicht
mogelijk bij de ingang aan de Werkhovensestraat gesitueerd is. De
maximum oppervlakte daarvan moet gerealiseerd worden zonder het
maximum verhardingspercentage buiten het aangeduide bouwvlak te
overschrijden.
Het parkeerterrein moet omzoomd worden met hagen en heesters.
Voor elke 10 parkeerplaatsen moet minimum 1 hoogstamboom
aangeplant worden.

Art. 6.6 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit

1. zie Artikel 5
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriftenInhoudelijke elementen

                    Vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften - juridische vertaling

Sectoraal BPA sport-en recreatieterreinen: Hoogstraten

Stedenbouwkundige voorschriften

Buffer Art. 6.8 Bestemming

De buffer is aangeduid in functie van het ruimtelijk scheiden van niet
complementaire functies (wonen-bepaalde sportieve en recreatieve
activiteiten-bedrijvigheid-open landschap........). Deze strook heeft een
functionele- (bufferwerking, begrenzing, perceelscheiding.....),
esthetische- (verhogen van de beeldkwaliteit) en ecologische functie.

Art. 6.9 Aanleg en inrichting

Alle bebouwing, verharding, reclame of opslag in de buffer is verboden.
Het voorzien van parkeervoorzieningen is evenmin toegelaten.

De inrichting van de buffer sluit ruimtelijk zoveel mogelijk aan met
andere elementen van de groenstructuur in de omgeving. Het moet
worden ingericht als een dicht groenscherm opgebouwd uit een
gevarieerde opgaande beplanting.

Art. 6.10 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit

De buffer moet verplicht met bomen en heesters beplant worden. De
groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een
goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer. De
beplanting moeten streekeigen zijn.

Art. 6.11 Bestemming

Deze zone wordt bestemd als waterloop en reservatiestrook.

Art.6.12 Aanleg en inrichting

In deze zone geldt een bouwverbod. Enkel werken in functie van een
duurzaam waterbeheer zijn toegelaten.

Zone voor waterlopen
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriftenInhoudelijke elementen

                    Vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften - juridische vertaling

Sectoraal BPA sport-en recreatieterreinen: Hoogstraten

Stedenbouwkundige voorschriften

Gebied voor recreatie

7. Recreatiegebied Wortel

Art. 7.1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor formele sport en laag-dynamische recreatie
alsook spel- en ontspanningsactiviteiten op het niveau van de kern
Wortel. Hoog dynamische recreatieve activiteiten zijn niet toegelaten.

Art. 7.2 Inrichting en bouwvoorschriften

1. zie Artikel 4

2. Alle bebouwing in functie van de verschillende activiteiten moet
zoveel mogelijk gebundeld worden binnen het aangeduide bouwvlak.
Wanneer nieuwe A-constructies opgericht worden, moeten deze gevat
worden onder één dak allemaal samen met bestaande constructies.

3. De ontsluiting van het gebied voor het  gemotoriseerd verkeer
wordt voorzien vanaf Poeleinde via het perceelnummer 177b zoals
aangeduid op het bestemmingsplan. Een parkeerterrein kan enkel
vergund worden wanneer dit zo dicht mogelijk bij de ingang gesitueerd
is. De maximum oppervlakte van de parking mag het maximum
toegelaten verhardingspercentage buiten het bouwvlak niet
overschrijden.

 Art. 7.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit

1. zie Artikel 5

2. Stedenbouwkundige vergunningen kunnen in dit deelgebied slechts
verleend worden wanneer de op plan aangeduide buffers kwaliteitsvol
aangelegd zijn en als dusdanig beheerd worden.

Zone voor parking Art. 7.4 Bestemming

 Deze zone is bestemd als parkeerterrein in functie van het gebied
voor recreatie.

Art. 7.5 Inrichting en bouwvoorschriften

1. zie Artikel 4

2. Voor elke 10 parkeerplaatsen moet minimum 1 hoogstamboom
aangeplant worden.

 Art. 7.6 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit

1. zie Artikel 5
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriftenInhoudelijke elementen

                    Vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften - juridische vertaling

Sectoraal BPA sport-en recreatieterreinen: Hoogstraten

Stedenbouwkundige voorschriften

Buffer Art.7.8 Bestemming

De buffer is aangeduid in functie van het ruimtelijk scheiden van niet
complementaire functies (wonen-bepaalde sportieve en recreatieve
activiteiten-bedrijvigheid-open landschap........). Deze strook heeft een
functionele- (bufferwerking, begrenzing, perceelscheiding.....),
esthetische- (verhogen van de beeldkwaliteit) en ecologische functie.

Art. 7.9 Aanleg en inrichting

Alle bebouwing, verharding, reclame of opslag in de buffer is verboden.
Het voorzien van parkeervoorzieningen is evenmin toegelaten.

De inrichting van de buffer sluit ruimtelijk zoveel mogelijk aan met
andere elementen van de groenstructuur in de omgeving. Het moet
worden ingericht als een dicht groenscherm opgebouwd uit een
gevarieerde opgaande beplanting.

Art. 7.10 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit

1. De buffer moet verplicht met bomen en heesters beplant worden.
De groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een
goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer. De
beplanting moeten streekeigen zijn.

2. De buffer mag enkel doorbroken worden in functie van het voorzien
van in- en uitgangen voor het langzaamverkeer.

Art. 7.11 Bestemming

Deze zone wordt bestemd als waterloop en reservatiestrook.

Art. 7.12 Aanleg en inrichting

In deze zone geldt een bouwverbod. Enkel werken in functie van een
duurzaam waterbeheer zijn toegelaten.

Zone voor waterlopen
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriftenInhoudelijke elementen

                    Vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften - juridische vertaling

Sectoraal BPA sport-en recreatieterreinen: Hoogstraten

Stedenbouwkundige voorschriften

Gebied voor recreatie

8. Recreatiegebied Langenberg

Art. 8.1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor formele sport en laag-dynamische
activiteiten op gemeentelijk niveau alsook spel- en
ontspanningsactiviteiten op het niveau van de kern Wortel. Hoog
dynamische recreatieve activiteiten zijn niet toegelaten.

Art. 8.2 Inrichting en bouwvoorschriften

1. zie Artikel 4

2. Een parkeerterrein kan enkel vergund worden wanneer dit zo dicht
mogelijk aan de ingang ingeplant is. De maximum oppervlakte daarvan
wordt beperkt tot 400 m².

Art. 8.3 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit

1. zie Artikel 5

2. Stedenbouwkundige vergunningen kunnen in dit deelgebied slechts
verleend worden wanneer de op plan aangeduide buffers kwaliteitsvol
aangelegd zijn en als dusdanig beheerd worden.

Art. 8.4 Bestemming

Deze zone is bestemd als parkeerterrein in functie van het gebied
voor recreatie.

Art. 8.5 Inrichting en bouwvoorschriften

1. zie Artikel 4

2. Voor elke 10 parkeerplaatsen moet minimum 1 hoogstamboom
aangeplant worden.

Art. 8.6 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit

1. zie Artikel 5

Zone voor parking
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriftenInhoudelijke elementen

                    Vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften - juridische vertaling

Sectoraal BPA sport-en recreatieterreinen: Hoogstraten

Stedenbouwkundige voorschriften

Buffer Art. 8.8 Bestemming

De buffer is aangeduid in functie van het ruimtelijk scheiden van niet
complementaire functies (wonen-bepaalde sportieve en recreatieve
activiteiten-bedrijvigheid-open landschap........). Deze strook heeft een
functionele- (bufferwerking, begrenzing, perceelscheiding.....),
esthetische- (verhogen van de beeldkwaliteit) en ecologische functie.

Art. 8.9 Aanleg en inrichting

Alle bebouwing, verharding, reclame of opslag in de buffer is verboden.
Het voorzien van parkeervoorzieningen is evenmin toegelaten.

De inrichting van de buffer sluit ruimtelijk zoveel mogelijk aan met
andere elementen van de groenstructuur in de omgeving. Het moet
worden ingericht als een dicht groenscherm opgebouwd uit een
gevarieerde opgaande beplanting.

Art. 8.10 Vrijwaring van de ruimtelijke kwaliteit

De buffer moet verplicht met bomen en heesters beplant worden. De
groenvoorzieningen moeten aangebracht worden op basis van een
goede ruimtelijke ordening en verantwoord groenbeheer. De
beplanting moeten streekeigen zijn.


