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^oq=NK wlkb=sllo=lmbk_^^o=krq=jbboib=

^êí=NKMN wçåÉ=îççê=çéÉåÄ~~ê=åìí=Éå=êÉÅêÉ~íáÉ=

§1. Het gebied is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen en voor dagrecreatieve infrastructuur op het schaalniveau van de woonkern 

Meerle. 

§2. Inrichting 

Bebouwing en constructies 

Voor het plaatsen van gebouwen binnen de zone gelden volgende regels: 

- 9 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de goot, (max. 3 bouwlagen) 
in de eerste zone van 80 meter gerekend vanuit de zonegrens grenzend aan het 

Gemeenteplein, 6 meter (max. 2 bouwlagen) over een zone van 10 meter indien de 

gebouwen aansluiten op art. 3.01 zone voor wonen Chaamseweg. 
- 9 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de goot, (max. 3 bouwlagen) 

op de percelen 206
e
 en 206

f
 in de eerste zone van 100 meter gerekend vanuit de zonegrens 

grenzend aan het Gemeenteplein. 
- 3,5 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de goot, in de rest van de 

zone en, in geval van hellend dak, een max. nokhoogte van 4,5 m. 

- op de perceelsgrens of op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst 

De eerste zone van 80 meter gerekend vanuit de zonegrens grenzend aan het Gemeenteplein, en 
100 m voor de percelen 206

e
 en 206

f
, mag voor max. 75 % worden volgebouwd. 

In de rest van de zone bedraagt de bebouwingsindex max. 25 %. 

Verbouwen, uitbreiden, heropbouw of nieuwbouw dient qua materiaalgebruik en architectuur te 
gebeuren: 

- In overeenstemming met het overheersend karakter en verschijningsvorm van de bestaande 

bebouwing in de dorpskern langsheen Gemeenteplein en Rondeelweg. 
- Vrij, maar met bijzondere aandacht voor de beeldkwaliteit, in de achterliggende zone 

(gerekend vanaf 50 meter uit de zonegrens met het Gemeenteplein) 

Langs het gemeenteplein dient een hellend dak voorzien te worden.  De nok van het dak ligt 
evenwijdig met het gemeenteplein.  De dakhelling bedraagt min. 45° en max. 60 °  In de 

achterliggende zone is de dakvorm vrij. De nok ligt max. 6 meter boven de bovenkant van de 
goot.

BOUWHOOGTE BEBOUWINGSPERCENTAGE
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Inrichting van het terrein 

Binnen de zone mogen er maximaal 50 parkeerplaatsen aangelegd worden. 

Max. 25 % van de niet-bebouwde oppervlakte mag verhard worden.  Hiervoor dienen 
waterdoorlatende materialen gebruikt te worden. 

De niet bebouwde en niet verharde ruimten worden ingericht als groene ruimte.  De groene 
ruimte bestaat hoofdzakelijk uit gazon en wordt aangevuld met streekeigen struiken en bomen 

zoals opgenomen in de beplantingslijst in bijlage. 

^êí=NKMO wçåÉ=îççê=ÖêçÉåÄìÑÑÉê=

§1. Deze groenbuffer heeft tot doel een overgang te vormen tussen twee bestemmingen.  Het is een 
zone bestemd voor groen, visuele buffering en geluidsbuffering. 

§2. De buffer wordt aangelegd met een minimale breedte van 5 m. 

De bufferzone wordt ingericht met streekeigen beplanting, waarbij een maximale schermfunctie 
moet worden nagestreefd.  Om deze afschermende functies te kunnen vervullen moet de 

beplanting een dichte structuur hebben, opgebouwd uit een bodembedekkende kruidlaag, 

heestermassieven en hoogstammig groen. 

§3. De buffer maakt deel uit van het de zone voor openbaar nut en recreatie.  Hij wordt aangelegd en 
beheerd door de terreinbeheerder of door de eigenaar van het perceel die niet onder het 

terreinbeheer valt. 

^êí=NKMP wçåÉ=îççê=çéÉåÄ~~ê=éäÉáå=

§1. Deze zone is bestemd voor het behoud en de (her)aanleg van het Gemeenteplein.  Minimum 10 % 
van de zone dient ingericht te worden met groen bestaande uit hoogstammen, heesters, gazon, 

bloembedden… 

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen – waarvan 
volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening een stedenbouwkundige vergunning vereist is – zijn vergunbaar: 

1° Werken noodzakelijk voor het functioneren van het openbaar plein zijnde niet-limitatief: 

- verwijderen en plaatsen van verhardingen 

- rooien van bomen 
- verplaatsen van beelden, monumenten 

2° De aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse nutsleidingen 

3° Het afbreken van bestaande constructies 

4° De aanleg van parkeerplaatsen 

5° De aanleg en plaatsing van groenstroken, beplanting, straatmeubilair… 

^êí=NKMQ dÉÄáÉÇëçåíëäìáíáåÖëïÉÖ=

§1. Deze zone is bestemd voor het behoud van de huidige ontsluitingswegen.  De lijn is een 
symbolische weergave van de ligging van deze wegen.  De wegen mogen verlegd worden in 

functie van de inrichting van de zone voor openbaar nut en recreatie. 

GB 

OP 
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§2. De wegen dienen voorzien te zijn van een minimale breedte van 4 meter en mogen verhard 

worden. 
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^oq=OK wlkb=sllo=ob`ob^qfb=jbboib=

^êí=OKMN wçåÉ=îççê=Ç~ÖêÉÅêÉ~íáÉ=

§1. Deze zone is bestemd voor het behoud en de ontwikkeling en voor de opvang van dagrecreatieve 

functies. 

§2. Inrichting 

Bebouwing en constructies 

Binnen de zone mogen er overdekte staantribunes worden opgericht met een maximale 
grondoppervlakte van 150 m² per speelveld  Het is toegestaan om de maximumoppervlakte te 

verdelen over meerdere staantribunes.  De maximale hoogte van de overkapping bedraagt 4 

meter.  De dakvorm is vrij. 

Inrichting van het terrein 

Max. 5 % van de oppervlakte mag verhard worden voor de realisatie van toegangswegen, paden, 
terrassen…  Hiervoor dienen waterdoorlatende materialen gebruikt te worden. 

De niet bebouwde en niet verharde ruimten worden ingericht als groene ruimte.  De groene 
ruimte bestaat hoofdzakelijk uit gazon en wordt aangevuld met streekeigen struiken en bomen 

zoals opgenomen in de beplantingslijst in bijlage.  Binnen deze zones kunnen ook werken 

uitgevoerd worden in functie van de waterhuishouding van het gebied. 

(in overdruk) 
^êí=OKMO wçåÉ=îççê=éä~~íëáåÖ=î~å=êÉÅêÉ~íáÉîÉ=ÖÉÄçìïÉå=

§1. De zone is bestemd voor het plaatsen van recreatieve gebouwen zoals aangegeven onder art. 2.01 

Zone voor dagrecreatie. 

§2. Inrichting 

Bebouwing en constructies 

Binnen de zone kunnen er twee recreatieve gebouwen geplaatst worden. De gebouwen dienen 
aan volgende voorwaarden te voldoen: 

- Max. twee bouwlagen 
- Het gebouw mag deels onder het maaiveld worden gebouwd 

- 4,5 meter kroonlijsthoogte 

- Op minimum 3 m van de perceelsgrens geplaatst 
- Een maximale grondoppervlakte van 500 m² voor de twee gebouwen 

- De dakvorm is vrij op voorwaarde dat de dakhelling niet meer dan 45° bedraagt.  Gebogen 

daken worden gevormd binnen de maximaal opgegeven dakhelling. 

- De gevels worden uitgevoerd in duurzame gevelmaterialen.  Betonplaten, geprofileerde 
staalplaten en cellenbeton zijn niet toegelaten. 

D
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^êí=OKMP wçåÉ=îççê=é~êâáåÖ=

Binnen deze zone dienen minimaal 20  en maximaal 100 parkeerplaatsen voorzien te worden voor 

wagens en minimaal 1 parkeerplaats voor een autobus. 

De parkeerplaatsen dienen aangelegd te worden in waterdoorlatende materialen. 

De niet verharde ruimten worden ingericht als groene ruimte.  De groene ruimte bestaat 
hoofdzakelijk uit gazon en wordt aangevuld met streekeigen struiken en bomen zoals opgenomen 
in de beplantingslijst in bijlage.  Binnen deze zones kunnen ook werken uitgevoerd worden in 

functie van de waterhuishouding van het gebied. 

^êí=OKMQ wçåÉ=îççê=ÖêçÉåÄìÑÑÉê=

§1. Deze groenbuffer heeft tot doel een overgang te vormen tussen twee bestemmingen.  Het is een 
zone bestemd voor groen, visuele buffering en geluidsbuffering. 

Binnen deze buffer zijn volgende constructies toegelaten, voor zover geïncorporeerd in een 
overwegend groene omgevingsaanleg: 

- Eventuele plaatselijke doorkruising van wegenis t.b.v. een langzaam verkeersverbinding met 

een maximale breedte van 3 meter. 

§2. De buffer wordt aangelegd met een minimale breedte van 5 m. 

De bufferzone wordt ingericht met streekeigen beplanting, waarbij een maximale schermfunctie 

moet worden nagestreefd.  Om deze afschermende functies te kunnen vervullen moet de 
beplanting een dichte structuur hebben, opgebouwd uit een bodembedekkende kruidlaag, 

heestermassieven en hoogstammig groen. 

Eventuele verhardingen dienen het hemelwater maximaal te laten doordringen in de ondergrond 
door gebruik van aangepaste materialen of afleiding naar de onverharde delen, tenzij dit vanuit 

andere regelgeving niet is toegestaan. 

§3. De buffer maakt deel uit van de zone voor dagrecreatie.  Hij wordt aangelegd en beheerd door de 

terreinbeheerder 

(symbolisch)
^êí=OKMR i~åÖò~~ã=îÉêâÉÉêëïÉÖÉå=

§1. Deze zone is bestemd voor het behoud van de huidige buurtweg nr. 22, voor het verleggen van de 
servitudeweg en het behoud van de verbinding tussen de zone voor recreatie (art. 2) en de zone 

voor openbaar nut en recreatie (art. 1).  De lijn is een symbolische weergave van de ligging van 

deze wegen.  De wegen mogen verlegd worden in functie van de inrichting van de zone voor 
dagrecreatie.  De langzaam verkeerswegen mogen niet in de groenbuffer aangelegd worden. 

De weg is hoofdzakelijk bestemd voor langzaam verkeer, landbouwvoertuigen en hulpdiensten. 

GB 
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§2. De wegen dienen voorzien te zijn van een minimale breedte van 3 meter en mogen slechts 

verhard worden met twee stroken van max. 0,5 m breed (zgn. tweespoorwegen). 
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^oq=PK wlkb=sllo=tlkbk=

^êí=PKMN tççåÖÉÄáÉÇ=`Ü~~ãëÉïÉÖ=

§1. De zone is bestemd voor de bestaande woonfunctie en nieuwe woonkavels, en bijhorende 

woningbijgebouwen, tuinaanleg en tuinconstructies. 

Max. één ééngezinswoning per perceel is toegelaten, voorzover het perceel paalt aan een 
uitgeruste weg. 

Een kantoor of dienstenfunctie is mogelijk als complementaire nevenfunctie in de woning, voor 
zover: 

- De complementaire functie een totale maximale vloeroppervlakte van 100 m² beslaat 

- De woonfunctie een grotere oppervlakte beslaat dan de complementaire functie 

Binnen de zone zijn bijgebouwen of constructies (zijnde tuinbergingen of garages) mogelijk met 

een maximale oppervlakte van 75 m². 

§2. Inrichting 

Percelering 

Open of halfopen bebouwing. 

In geval van halfopen bebouwing hebben de percelen een breedte van minimaal 9 meter en 
maximaal 12.  Bij open bebouwing bedraagt de breedte van de percelen minimaal 15 meter en 

maximaal 20 meter. 

Bebouwing en constructies 

Open of halfopen bebouwing binnen volgende beperkingen: 

- minimale voorgevelbreedte van 6 m. 

- de diepte van de bouwstrook bedraagt: 
- op de gelijkvloerse verdieping: maximaal 17 m. 

- op de eerste verdieping: maximaal 13 m. 

- dakbasis: maximum 9 m 
- kroonlijsthoogte min. 3 en max. 6 m 

Maximaal twee volle bouwlagen, met bijkomend eventueel één onderdakse bouwlaag. 

- de dakvorm is vrij met een maximale dakhelling van 60°; de nok ligt max. 6 meter boven de 
bovenkant van de goot; in geval van hellende of gebogen daken dient de nok van het dak 

evenwijdig met de bouwlijn te liggen 

- bij gekoppelde bebouwing dienen de gebouwen, de dakhelling en de dakvorm aan te sluiten 

op het gebouw waar reeds een wachtgevel aanwezig is 

Voor het hoofdgebouw gelden volgende minimale bouwvrije afstanden: 

- min. 8 m t.o.v. de rooilijn, behoudens bestaande toestand en voor zover niet geslagen door 

een rooilijn. 
- min. 3 m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens voor gekoppelde bebouwing enkel t.o.v. de 

zijdelingse perceelsgrens waar geen wachtgevel voorzien is. 

- binnen de 30 m t.o.v. de rooilijn en min. 5 m t.o.v. de achterste kavelgrens bij percelen die 

minder dan 35 m diep zijn. 
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Bijgebouwen mogen ofwel op de perceelsgrens of op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst, 
mits een max. kroonlijsthoogte van 3 m en, in geval van hellend dak, een max. nokhoogte van 4,5 

m.  Anders gelden de afstanden zoals voor het hoofdgebouw. 

Bouwen, verbouwen, uitbreiden en herbouwen kan gebeuren voor zover aan de hoger genoemde 
voorwaarden voldaan wordt. 

Verbouwen, uitbreiden, heropbouw of nieuwbouw dient qua materiaalgebruik en architectuur te 
gebeuren in overeenstemming met het overheersend karakter en verschijningsvorm van de 
bestaande bebouwing langsheen Chaamseweg. 

Inrichting van het terrein 

Max. 20 % van de niet-bebouwde oppervlakte van het perceel mag met waterdoorlatende 

materialen verhard worden t.b.v. toegang tot de woning, oprit, terras, tuinpaden… 

^êí=PKMO _áàòçåÇÉê=ïççåÖÉÄáÉÇ=oçåÇÉÉäïÉÖ=

§1. De zone is bestemd voor (bestendiging van) de bestaande woonfunctie en nieuwe woonkavels op 

restpercelen, en bijhorende woningbijgebouwen, tuinaanleg en tuinconstructies. 

Max. één ééngezinswoning per perceel is toegelaten, voorzover het perceel paalt aan een 
uitgeruste weg. 

Een kantoor of dienstenfunctie is mogelijk als complementaire nevenfunctie in de woning, voor 
zover: 

- De complementaire functie een totale maximale vloeroppervlakte van 100 m² beslaat 

- De woonfunctie een grotere oppervlakte beslaat dan de complementaire functie 

Binnen de zone zijn bijgebouwen of constructies (zijnde tuinbergingen of garages) mogelijk met 
een maximale oppervlakte van 75 m². 

§2. Inrichting 

Percelering 

De percelen moeten een minimale breedte van 20 m hebben, behoudens bestaande toestand. 

Bebouwing en constructies 

Open bebouwing met een minimale voorgevelbreedte van 6 m.  De diepte van de bouwstrook 
bedraagt maximaal 17 m. 

Voor het hoofdgebouw gelden volgende minimale bouwvrije afstanden: 

- Min. 6 m t.o.v. de voorste perceelsgrens, behoudens bestaande toestand en voor zover niet 

geslagen door een rooilijn 

- Min. 3 m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens 

- Binnen de 30 m t.o.v. de rooilijn en min. 5 m t.o.v. de achterste kavelgrens bij percelen die 
minder dan 35 m diep zijn. 

Bijgebouwen mogen ofwel op de perceelsgrens of op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst, 
mits een max. kroonlijsthoogte van 3 m en, in geval van hellend dak, een max. nokhoogte van 4,5 

m.  Anders gelden de afstanden zoals voor het hoofdgebouw. 

De bestaande woningen kunnen verbouwd of herbouwd worden op dezelfde plaats binnen het 
bestaand bouwvolume.  Bij nieuwbouw, uitbreiding op de huidige locatie of herbouwen op een 

gewijzigde plaats dient het bouwvolume van de woning met inbegrip van de woningbijgebouwen 

beperkt te blijven tot 1.000 m³. 

BW 
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Verbouwen, uitbreiden, heropbouw of nieuwbouw dient qua materiaalgebruik en architectuur te 
gebeuren in overeenstemming met het overheersend karakter en verschijningsvorm van de 

bestaande bebouwing langsheen Rondeelweg. 

De bouwhoogte bedraagt max. 6 meter, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkant van de 
goot.  (Maximaal twee volle bouwlagen, met bijkomend eventueel één onderdakse bouwlaag). 

De dakvorm is vrij.  De nok van het dak ligt max. 6 meter boven de bovenkant van de goot. 

Inrichting van het terrein 

Max. 20 % van de niet-bebouwde oppervlakte van het perceel mag met waterdoorlatende 
materialen verhard worden t.b.v. toegang tot de woning, oprit, terras, tuinpaden… 
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(overlay) 

^oq=QK db_fba=jbq=`riqrobbiI=efpqlofp`eb=lc=bpqebqfp`eb=
t^^oab=

Aan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor werken en handelingen binnen deze 
zone dient steeds een advies van de afdeling monumenten en landschappen gevoegd te worden.  Voor 

zover deze aanvraag betrekking heeft op terreinen of gebouwen die niet beschermd zijn als monument, 
dorpsgezicht en of landschap is dit advies als richtinggevend te beschouwen voor de 

vergunninglenende overheid.  In alle andere gevallen is het advies bindend, zoals voorgeschreven in 

de wet 


