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Artikel 0: Algemene voorschriften 
Toelichting Verordenend deel 
0.1 Voorschriften 

 Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt de bestemming, inrichting en/of het beheer vast 
van het gebied waarop het plan van toepassing is. De stedenbouwkundige 
voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer en het grafische 
plan zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde verordenende kracht. 
 
Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften maken deel uit van het 
verordenende gedeelte van dit RUP. 
 

0.2 Schaal en maatvoering 

 
 
 

De grens van het RUP is aangegeven op de diverse plannen die deel uitmaken van 
dit dossier. Van deze plannen is het grafisch plan het enige verordenende plan. 

De schaal en de daaruit afgeleide maten van de plannen zijn indicatief. Het grafisch 
plan is opgemaakt op basis van het grootschalig referentiebestand (GRB). De 
werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting ter plaatse 
worden vastgesteld. De op plan expliciet weergegeven maten zijn evenwel bindend. 
 

0.3 Op te heffen voorschriften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voorschriften van het RUP nr. 16 “Gemeenteplein Meerle” worden opgeheven 
voor die plandelen die ook gelegen zijn binnen het plangebied van de “Gedeeltelijke 
Herziening RUP Gemeenteplein Meerle”. 
 
Er zijn geen verkavelingen gelegen binnen het plangebied. Er worden bijgevolg ook 
geen verkavelingen opgeheven door de “Gedeeltelijke herziening RUP 
Gemeenteplein Meerle”. 
 
De heersende gewestelijke en gemeentelijke verordeningen blijven  integraal van 
toepassing binnen het plangebied van de “Gedeeltelijke herziening RUP 
Gemeenteplein Meerle”. 
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0.4 Bestaande gebouwen en constructies | overgangsbepalingen 

 Aan de bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte 
constructies, die al of niet voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan, kunnen onderhouds-, instandhoudings- en 
verbouwingswerken uitgevoerd worden binnen het bestaande vergunde volume. 
 
Bij herbouw of uitbreiding van een constructie moet de nieuwe bebouwing 
beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 
 
De bestaande vergunde activiteiten kunnen behouden blijven. Nieuwe activiteiten 
moeten beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 
 

0.5 Inplantingen van openbaar nut | technische ruimten 

 De realisatie van constructies en infrastructuur voor openbaar nut met beperkte 
omvang is toegelaten in alle zones, ongeacht de bestemming.  
 
Van zowel de dakvorm als de bouwhoogte, zoals omschreven in de specifieke 
stedenbouwkundige voorschriften, kan worden afgeweken in functie van de 
installatie van technische voorzieningen, voor zover ze een architecturaal geheel 
vormen met het gebouw. 
 

0.6 Parkeren 
 Op 31 juli 2014 werden de gemeentelijk stedenbouwkundige verordeningen van 
de stad Hoogstraten goedgekeurd door de Deputatie. De gemeentelijke 
verordening bestaat uit verschillende deelverordeningen, waaronder de 
parkeerverordening. Bij alle nieuwbouwwerken en (grotere) uitbreidingswerken 
dient voldaan te worden aan deze verordening. De verordening geeft het minimaal 
aantal parkeerplaatsen weer voor functies. Ook technische voorwaarden voor de 
aanleg van parkeerplaatsen en garages worden in de verordening opgenomen. 

 
 

Binnen het plangebied is de gemeentelijke parkeerverordening integraal van kracht.  
 
Bij aanvragen van deelprojecten met een wijziging van het aantal wooneenheden of 
een functiewijziging, wordt als onderdeel van de toelichtingsnota een parkeernota 
gevraagd ter beoordeling van de vergunningsaanvraag.  
In de nota moet aangetoond worden dat er onverminderd voldaan is aan de 
gemeentelijke parkeerverordening.  
Bijkomend wordt een mobiliteitsprofiel geschetst dat rekening houdt met de 
cumulatieve effecten van verschillende deelprojecten binnen het plangebied, en 
voldoende informatie biedt over:  

- Het reeds bestaande aanbod aan parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen. 
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- Een realistische inschatting van de bijkomende behoefte aan 
parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen en de wijze waarop aan deze behoefte 
tegemoet gekomen wordt in het project. 

- Een realistische inschatting van het verkeersgenererend effect van de 
activiteiten binnen het project, en de wijze waarop dit effect wordt 
opgevangen in de onmiddellijke omgeving. 

Daarnaast dient in elk deelproject een voldoende aantal aan ruime, comfortabele en 
overdekte fietsstalplaatsen voorzien te worden. Deze stalplaatsen dienen vlot 
bereikbaar te zijn en uit te nodigen tot intensief gebruik. 
 

0.7 Begrippenlijst 

 - Bebouwde oppervlakte: De oppervlakte van de verticale projectie van 
constructies op het terrein. 

- Bestemming: het ruimtegebruik, gedetailleerd tot op het niveau van een kavel of 
een kaveldeel, dat met behulp van voor het ruimtegebruik bindende 
voorschriften, aan en bepaald stuk of grond wordt toegedeeld. 

- Bijgebouw: bouwwerk of gebouw losstaand van het hoofdgebouw. Het 
bijgebouw is niet bedoeld om de bestemming voorzien in de bestemmingszone te 
herbergen, tenzij de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, enz., 
inherent verbonden aan de bestemming zoals voorzien in de bestemmingszone. 
Het bijgebouw kan niet los van het hoofdgebouw bestaan. 

- Bouwlaag: Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke 
of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met 
inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van de kelder en zolder. De 
bouwlaag voldoet aan een minimumhoogte volgens de Bouwcode. 

- Bouwhoogte: de totale hoogte van een bouwwerk inclusief bovenzijde nok. Tenzij 
in de voorschriften anders gesteld, wordt de bouwhoogte gemeten ten opzichte 
van het maaiveld. De hoogte van het maaiveld is daarbij het gemiddelde peil van 
de door de constructie of het gebouw, waarop de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft, ingenomen grondoppervlakte.  

- B/T: De verhouding tussen de bebouwde oppervlakte van constructies en de 
terreinoppervlakte, voor een specifieke bestemmingszone of deelzone. 

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

- ééngezinswoning: Niet gestapelde woning op een eigen perceel; de woning heeft 
een eigen voordeur op het gelijkvloers niveau; de woning heeft op het eigen 
perceel een gelijkvloerse private buitenruimte met een minimale oppervlakte van 
60m² (met uitzondering indien de perceelsconfiguratie dit niet toelaat). 

- Functie: Het feitelijk gebruik van een onroerend goed of van een deel ervan 
- Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel 

of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 
- Grens der bestemmingszone: Is de lijn die de grens aangeeft tussen twee 

verschillende bestemmingszones. 
- Grondgebonden woning: woning die rechtstreeks toegankelijk is op het 

straatniveau en waarvan één van de bouwlagen aansluit op het maaiveld. 
- Hoofdbestemming: de belangrijkste bestemming van het gebouw, die het 

grootste aandeel in oppervlakte en/of volume van het gebouw uitmaakt 
- Hoofdgebouw: het gebouw dat bedoeld is de voorziene bestemming te 

herbergen en dat door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk 
valt aan te merken, met inbegrip van de verdiepingen. 

- Hoofdzakelijk vergund: Een stedenbouwkundige vergunningstoestand waarbij 
geldt dat: 

 Bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien de 
voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of 
vergund geacht zijn, ook, wat de functie betreft 

 Overige constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien tenminste 90 
% van het bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip van 
buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke 
onderkeldering onder het maaiveld, vergund of vergund geacht is, ook wat 
de functie betreft 

- instandhoudingswerken: Werken, andere dan stabiliteitswerken, die het gebruik 
van een constructie voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het 
bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of 
onderdelen. 

- Meergezinswoning: Gebouw waarin minimum 2 woningen zijn ondergebracht 
met uitzondering van zorgwoningen en studentenhuisvesting. 
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- Nevenbestemming: een secundaire bestemming die slechts in ondergeschikte 
mate toelaatbaar is naast de eerstgenoemde primaire bestemming die als 
hoofdbestemming wordt beschouwd. 

- Parkeerplaats: Plaats aangelegd of gewoonlijk gebruikt voor het parkeren van een 
voertuig 

- Verbouwen: aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume 
van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste 60 % behouden 
worden 

- Verhardingen: Alle bodembedekkingsmaterialen en –behandelingswijzen die het 
grondoppervlak hard en minder waterdoorlatend maken. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen verhardingen met een stenig karakter, zoals bv. betonvloeren, 
asfalt en andere koolwaterstoflagen, betonstraatstenen, klinkers, tegels en half-
verhardingen zoals bv. grindafwerking en dolomiet die beperkt waterdoorlatend 
zijn. 

- Waterdoorlatende verharding: verharding bestaande uit een poreus materiaal 
en/of met voldoende onverharde voegen, waar het water doorheen kan 
infiltreren. Ook de funderingsmaterialen van een waterdoorlatende verharding 
dienen het vlot doorsijpelen van water mogelijk te maken, zodat 
oppervlaktewater effectief kan doordringen tot in de ondergrond. 

- Zone: het op het plan omlijnd en met een kleur of grafisch teken aangeduid 
gebiedsdeel dat voor een bepaalde, door voorschriften vastgesteld, gebruikt 
bestemd is. 

- Zonegrens: grens tussen twee bestemmingszones. 
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Artikel 1: Zone voor openbaar nut en recreatie 
Categorie van gebiedsaanduiding: “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” 

Toelichting Verordenend deel 
1.1 Bestemming 

 
 
 
 

Zone bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, 
alsook voor dagrecreatieve infrastructuur op schaalniveau van de dorpskern van 
Meerle.  
 
Als nevenfuncties zijn toegelaten: jeugdverblijfsfunctie, horeca, personeelslokalen, 
kantoorfuncties en publiekstrekkende functies, voor zover deze in relatie staan tot 
de gemeenschaps- of recreatieve functies.  
 
Binnen de bestemmingszone wordt een onderscheid gemaakt – zoals aangeduid op 
het grafisch plan – tussen: 
Zone 1A: site Raadhuis en omgeving 
Zone 1B: schoolsite 
 

1.2 Bebouwing 

 
Bebouwing binnen de eerste 80 m van de bestemmingszone, impliceert dat 
nieuwbouwvolumes die toegevoegd worden achter het achterste schoolgebouw en 
de sporthal, beperkt blijven in bouwdiepte. Op deze manier blijft de achtergelegen 
groenzone maximaal gevrijwaard van bebouwing, en wordt het open 
landschappelijke karakter naar het kerkhof toe maximaal behouden. 
De bestaande brandweerkazerne is gelegen binnen de 80m-zone. 
Het bestaande gebouw van de jeugdvereniging KLJ, alsook het bijgebouw van de 
schuttersvereniging vallen buiten de 80m-zone. Voor deze bebouwing wordt een 
behoud vooropgesteld binnen de bestaande footprint, zonder uitbreidingen van de 
bebouwde oppervlakte. 
 
De oppervlakte van de zone 1A bedraagt 11.164 m² (alle cijfers zijn richtinggevend, 
gemeten op het GRB. Exacte oppervlakten dienen op het ogenblik van een 
vergunningsaanvraag bepaald te worden door middel van een opmetingsplan). 
In het RUP “Gemeenteplein Meerle” wordt een bezettingsgraad van 75% 
vooropgesteld binnen de 80m-zone, en 25% voor de achtergelegen zone. De 

Zone 1A: site Raadhuis: 
Plaatsing vrij binnen de bestemmingszone, voor zover gelegen binnen de eerste 80 
m vanaf de zonegrens aan de zijde Gemeenteplein (grens met bestemmingszone art. 
3).  
 
In het gedeelte van de bestemmingszone dieper dan 80m vanaf de zonegrens aan de 
zijde Gemeenteplein geldt dat er enkel instandhoudingswerken, verbouwingen of 
herbouw is toegestaan binnen de footprint van de reeds bestaande vergunde 
bebouwing. 
 
 
 
De maximale B/T binnen de deelzone bedraagt 0,3. 
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zonegrenzen in de “gedeeltelijke herziening RUP Gemeenteplein Meerle” zijn 
echter aangepast, zodat zich aangepaste bebouwingspercentages opdringen.  
De huidige bebouwing in de deelzone 1A bedraagt ca. 2.565 m².  
Een B/T van 0,3 levert een maximale bebouwde oppervlakte van 3.349m². Dit 
betekent een uitbreiding van 894m² ten opzichte van de bestaande toestand.  
 

 
 
 
 
 
 
De 45°-regel impliceert dat een gebouw minimaal even ver van de perceelsgrens 
ingeplant moet worden, als de gevelhoogte van het gebouw aan de betreffende 
zijde. Voor de schoolsite wordt de 45°-regel in acht genomen ten opzichte van de 
perceelsgrens met de aanpalende woning, dus inclusief de tussenliggende 
groenbuffer van 5m breed. 
 
 
De maximale B/T wordt ingeperkt ten opzichte van de bezettingsgraad die in het 
RUP “Gemeenteplein Meerle” werd vooropgesteld. In dit RUP werd een maximale 
bebouwingsindex van 75% voorgesteld, maar werd voor het achterste gedeelte van 
de site slechts 1 bouwlaag toegelaten. Door het toelaten van 2 bouwlagen over de 
volledige deelzone, kan een beperking van de B/T tot stand gebracht worden – 
hetgeen een voordeel oplevert naar openheid en bruikbaarheid van de 
onbebouwde delen van de schoolsite – zonder dat de totale vloeroppervlakte 
(uitgedrukt in V/T) in te perken. 

 

 
 
 
 
 

Er worden maximaal 3 bouwlagen toegestaan binnen de eerste 80 m vanaf de 
zonegrens aan de zijde Gemeenteplein. In het gedeelte van de bestemmingszone 
dieper dan 80m vanaf de zonegrens aan de zijde Gemeenteplein zijn maximaal 2 
bouwlagen toegestaan.  
 
Dakvorm: vrij 
 
Zone 1B: site school 
Plaatsing vrij binnen de bestemmingszone. Ten opzichte van de perceelsgrens met 
de aanpalende woning Rondeelweg 1 dient de 45°-regel aangehouden te worden, 
met een minimum van 5m voor de groenbuffer (zie 1.3). 
 
 
 
 
De maximale B/T binnen de deelzone bedraagt 0,6 
De maximale V/T binnen de deelzone bedraagt: 1,2 
Maximaal 2 bouwlagen 
 
 
Dakvorm: vrij 
 

1.3 Inrichting onbebouwde ruimte 

 
Een verharde oppervlakte van maximaal 25% van de bestemmingszone 1A 
impliceert maximaal ca. 2.791m² aan verharding, inclusief bebouwing. 

 
 

1A: site Raadhuis 
Maximaal 25% van de niet-bebouwde oppervlakte mag verhard worden.  
 
De inrichting van de onbebouwde ruimte voldoet aan volgende kwalitatieve 
principes:  

- De bestaande waardevolle bomen dienen behouden te blijven.  
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Referentie beeldkwaliteit groenvoorzieningen binnen bestemmingszone art. 1A 

 

- Alle verhardingen dienen uitgevoerd te worden in kleinschalige 
waterdoorlatende materialen. Enkel in functie van specifieke sport- of 
spelactiviteiten zijn vloeistofdichte verhardingen toegestaan.  

- De groenzone achter de bestaande schoolgebouwen en sporthal dient 

ingericht te worden in functie van sport-, spel- en verblijfsactiviteiten, 

binnen een landschappelijke geheel.  

- Aanplantingen dienen te gebeuren met streekeigen en standplaatsgeschikt 

groen.  

- Beperkte reliëfwijzigingen zijn toegestaan. 
 
Indien de bestaande gebouwen, opgericht op de perceelsgrenzen van de woningen 
aan Chaamseweg, geheel of gedeeltelijk worden gesloopt en er geen herbouw tot op 
de perceelsgrens wordt voorzien, is het verplicht om een vervangende groenbuffer 
met een minimale breedte van 5m op te richten langsheen de betreffende 
perceelsgrenzen. Deze groenbuffer wordt ingericht in een samenhangende 
streekeigen groenstructuur, opgebouwd uit een gelaagd groenscherm van 
hoogstammige bomen, struiken en ondergroen, gericht op een visuele afscheiding 
van de bestemmingszone naar de aanpalende achtertuinen. 
 
 
1B: site school 
Maximaal 50% van de niet-bebouwde oppervlakte mag verhard worden.  
De niet-bebouwde en niet-verharde ruimten worden ingericht als groene ruimte met 
streekeigen en standplaatsgeschikt groen, in functie van spelactiviteiten, educatie en 
ruimtelijk-landschappelijke inkadering van de schoolgebouwen.  
Over de totale lengte van de perceelsgrens met woning Rondeelstraat nr. 1 dient een 
groenbuffer gerealiseerd te worden met een minimale breedte van 5m. De inrichting 
gebeurt in een samenhangende streekeigen groenstructuur, opgebouwd uit een 
gelaagd groenscherm van hoogstammige bomen, struiken en ondergroen, gericht op 
een visuele afscheiding van de schoolsite naar het aanpalende perceel. 
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Artikel 2: Zone voor wonen en gemeenschapsvoorzieningen 
Categorie van gebiedsaanduiding: “Wonen - woongebied” 

Toelichting Verordenend deel 
2.1 Bestemming 
Woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweven van wonen en aan 
wonen aanverwante functies het uitgangspunt is. De woongebieden zijn daarnaast 
ook bestemd voor inrichting met openbare ruimten (verharde en groene). Onder 
aan wonen aanverwante functies wordt verstaan: kleinhandel, horeca, openbare- 
en private rustvoorzieningen. Deze functies moeten verweefbaar en op maat zijn 
van de omgeving waarin ze zich bevinden. Ook gemeenschapsvoorzieningen zijn 
binnen de bestemmingszone toegelaten.  
 
De wooneenheden hebben een typologie die beantwoordt aan de specifieke noden 
voor de eigen bewoners van Meerle, en gericht zijn op de doelgroep van starters, 
jonge gezinnen en ouderen, binnen een hoogkwalitatief en betaalbaar kader. De 
mogelijkheden tot collectief gebruik van bouwdelen en ruimten worden maximaal 
onderzocht en benut. 
 
Gestapelde meergezinswoningen binnen de beschermde of bouwkundig 
waardevolle gebouwen (schoolgebouw, onderwijzerswoning, Raadhuis) zijn niet 
toegestaan, aangezien deze woningtypologie de karakteristieken van de 
waardevolle historische gebouwen te sterk in het gedrang zou brengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zone is bestemd voor woningbouw, gemeenschapsvoorzieningen en aanverwante 
functies.  
 
 
 
 
 
 
Wat betreft de woonfunctie zijn zowel één- als meergezinswoningen toegestaan, in 
de typologie van geschakelde en/of gestapelde bebouwing. 
 
 
 
 
Voor het beschermde Raadhuis, alsook voor de gebouwen opgenomen in de 
inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed, zijn enkel grondgebonden 
ééngezinswoningen met private tuin toegestaan.  
 
 
Niet-bebouwde delen die grenzen aan een andere bestemmingszone, worden 
ingericht overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften van de aanpalende 
bestemmingszone (zone voor openbaar nut en recreatie – art. 1, of zone voor 
openbaar plein – art. 3).  
 
Nevenactiviteiten binnen de bestemmingszone:  

- kleinschalige recreatieve voorzieningen, voor zover ze niet storend zijn voor 
de woonomgeving  

- kleinschalige kamergebonden logies, zoals B&B en vakantiewoningen, als 
nevenbestemming bij het wonen. 

- horeca 
- handelszaken, vrije beroepen, kantoorfuncties 
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Zijn niet toegelaten:  
- activiteiten die sterk geluids-, geur- of lichtgenererend zijn 
- bedrijvigheid welke hinderlijk is voor de woonomgeving. 

 

2.2 Bebouwing 
 
Elk project binnen de bestemmingszone dient beoordeeld te worden op haar eigen 
ruimtelijke kwaliteit, maar vooral op haar verenigbaarheid met de omgeving, de 
ruimtelijke impact en de goede ruimtelijke ordening. 
 
 
 

Plaatsing van de gebouwen vrij binnen de grenzen van de bestemmingszone.  
Maximaal aantal wooneenheden binnen de bestemmingszone: 16 
 
 
 
Maximum aantal bouwlagen: 3 
Dakvorm: vrij. 
 

2.3. Tuinen en aanhorigheden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de niet-bebouwde delen binnen de bestemmingszone geldt:  
- Verhardingen in functie van toegangen tot gebouwen en terraszones zijn 

toegelaten. 
- De niet-verharde delen van de bestemmingszone worden ingericht als 

private of collectieve tuin, of als publieke groenzone. 
- Het oprichten van losstaande bergingen binnen de tuinzone is niet 

toegestaan. Bergruimten dienen voorzien te worden geïntegreerd in het 
hoofdvolume.  
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Artikel 3: Zone voor publiek plein 
Categorie van gebiedsaanduiding: “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” 

 

Toelichting Verordenend deel 
3.1 Bestemming 

 Deze zone is bestemd voor publieke ruimte, in een combinatie van plein en groene zone met 
parkinrichting.  
 

3.2 Inrichting 

 
 
 
De oppervlakte van de bestemmingszone bedraagt 3.547m². 
Vandaag is ca. 1.790m² verhard (voorplein school, 
dwarsparkeerplaatsen Ulicotenseweg, voorplein met 
parkeervoorzieningen Raadhuis, verhard pad vóór de gevels), 
hetgeen neerkomt op ca. 50%. Dit aandeel aan verharde ruimte mag 
in de toekomst maximaal behouden blijven. De onverharde delen 
dienen hun aanleg te behouden, tenzij er in samenspraak met 
Onroerend Erfgoed een nieuwe aanleg wordt voorzien. 

 
 
Vandaag zijn er binnen de bestemmingszone 31 parkeerplaatsen 
(diagonale opstelling in 2 stroken) vóór het Raadhuis gelegen, alsook 
20 dwarsparkeerplaatsen aan de zijde Ulicotenseweg.  

 
 
 
 

De inrichting van de ruimte dient te gebeuren vanuit het oogpunt van een autoluwe verblijfsplek, 
zonder doorgaande autobewegingen.  
 
Verhardingen binnen de bestemmingszone worden uitgevoerd in waterdoorlatende en 
opbreekbare materialen. Het aandeel aan verharding mag niet toenemen ten opzichte van de 
bestaande toestand op het moment van het in werking treden van het voorliggende RUP.  
 
De onverharde delen van de bestemmingszone worden aangelegd als hoogwaardige groene 
verblijfsplek met een parkachtig karakter. Groenaanplantingen gebeuren met streekeigen 
groensoorten. 
 
Het behoud van de waardevolle hoogstammige bomen binnen de bestemmingszone is verplicht. 
 
Binnen de bestemmingszone is een herinrichting van parkeervoorzieningen toegelaten, waarbij het 
aantal parkeerplaatsen niet mag toenemen ten opzichte van de bestaande toestand op het 
moment van het in werking treden van het voorliggende RUP. De parkeerzones dienen 
geïntegreerd te worden binnen de landschappelijke inrichting van de bestemmingszone.  
 
Bij de inrichting van parkeervoorzieningen en toegangen voor gemotoriseerd verkeer, dient 
rekening gehouden te worden met mogelijke conflicten tussen manoeuvrerende voertuigen en 
doorgaand verkeer op het traject Ulicotenseweg – Chaamseweg. Een hoge verkeersleefbaarheid 
en –veiligheid, snelheidsremmende maatregelen, voldoende zichtbaarheid dienen als 
uitgangspunten van een eventuele herinrichting aangehouden te worden, teneinde het 
verblijfskarakter van de omgeving te accentueren.  
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Er is geen bebouwing toegestaan binnen deze zone, met uitzondering van kleine constructies in 
functie van het gebruik van de bestemmingszone als publieke verblijfsplek: verlichtingselementen, 
straatmeubilair, beelden, … 
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Artikel 4: Zone voor wegenis 
Categorie van gebiedsaanduiding: “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” 

 

Toelichting Verordenend deel 
4.1 Bestemming 
De wegenis betreft het Sint-Jorispad, dat in hoofdzaak gebruikt wordt 
als voetgangers- en fietsverbinding in de richting van het kerkhof, 
maar eveneens een beperkt autogebruik kent in functie van de 
bediening van de aanpalende school, sporthal, schutterslokaal en 
kerkhof. 
  

Deze zone is bestemd voor openbare wegenis voor gemengd verkeer (gemotoriseerd verkeer, 
voetgangers, fietsers) met een erftoegangskarakter.  
 

4.2 Inrichting 

 
 
 
 

In deze zone zijn alle constructies en werken, noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het 
beheer van het openbaar domein, toegelaten. Elke ingreep inzake dient daarbij te voldoen aan de 
wetgeving inzake Onroerend Erfgoed 
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Artikel 5: OVERLAY: Onroerend Erfgoed 
Overlay over zones artikel 1A en 2  

 

Toelichting Verordenend deel 
 
 
 

Beschermd monument:  
Het Raadhuis van Meerle werd als monument beschermd door het M.B. van 02/12/2002, om reden van haar 
historische waarde.  
 
Elke vergunningsaanvraag voor werken en handelingen aan het Raadhuis dient te voldoen aan de wetgeving 
inzake Onroerend Erfgoed.  
 
 
Waardvol Bouwkundig Erfgoed:  
Binnen het plangebied zijn drie gebouwen opgenomen in de inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed. 
Renovatie en functiewijziging van deze gebouwen volgens de onderliggende bestemmingszone (art. 1A, art. 
2) is toegelaten, voor zover de erfgoedwaarde en de beeldtaal van het gebouw behouden blijven.  
 
Elke vergunningsaanvraag voor werken en handelingen aan deze gebouwen dient te voldoen aan de 
wetgeving inzake Onroerend Erfgoed.  
 
 
Beschermd dorpsgezicht 
Elke aanvraag voor werken en handelingen binnen deze zone dient te voldoen aan de wetgeving inzake 
Onroerend Erfgoed.  
 
Nieuwbouwvolumes binnen de perimeter van het beschermd dorpsgezicht dienen naar inplantingsplaats, 
architecturaal voorkomen, welstand en beeldwaarde passend te zijn binnen de historische omgeving.  
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Artikel 6:  OVERLAY -  gebiedsontsluitingen  
Overlay over zones artikel 1A en 2  – indicatieve aanduiding 

 

Toelichting Verordenend deel 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verharde infrastructuur bij de gebiedsontsluitingen wordt zowel 
in breedte als vrije hoogte tot een minimum beperkt. Daarbij dient 
echter wel rekening gehouden te worden met een voldoende 
bereikbaarheid van alle gebouwen binnen de bestemmingszone 
door brandweer en hulpdiensten, hetgeen een minimale breedte in 
voldoende draagkrachtige ondergrond (4m), alsook een minimale 
vrije hoogte in geval van overbouwing (4m) noodzakelijk maakt. 

 
 
 
 

Zone bestemd voor de inrichting van ontsluitingswegen. De gebiedsontsluitingen worden gebruikt 
door langzaam verkeer. Gemotoriseerd bestemmingsverkeer is enkel toegelaten in functie van 
hulpdiensten, en occasionele leveringen bij de gebouwen binnen de bestemmingszone.   
 
Op het grafisch plan worden de gebiedsontsluitingen indicatief aangeduid. Dit impliceert dat er 
minimaal een ontsluitingsinfrastructuur moet worden gerealiseerd van het begin- naar het 
eindpunt van de aangeduide pijlen, maar dat het verloop van de paden tussenin vrij gekozen kan 
worden, en ontwerpmatig geïntegreerd binnen de bestemmingszone.  
 
De gebiedsontsluitingen die mee instaan voor de bereikbaarheid van de bestemmingszone voor 
hulpdiensten, hebben een minimale breedte van 4 meter. De gebiedsontsluitingen worden verhard 
met duurzame materialen, die een voldoende grote draagkracht vertonen voor het gebruik door 
vrachtwagens en hulpdiensten (brandweer).Overbouwen van de ontsluitingen is toegelaten, voor 
zover er een minimale vrije hoogte van 4 meter wordt aangehouden voor de onderdoorgangen.  
 
De gebiedsontsluitingen waar geen toegankelijkheid voor hulpdiensten vereist is, hebben een 
maximale verharde breedte van 2 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


