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1 Terminologie 

bouwhoogte 

afstand gemeten van het grondpeil tot het hoogste punt van een gebouw 

constructie 

Een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsin-
richting of uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond 
gebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabili-
teit, en bestemd om ter plaatse te blijven bestaan of liggen, ook al kan het goed uit 
elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds. 

functie 

het feitelijk gebruik van een onroerend goed of een deel ervan 

gebouw 

bouwwerk dat een toegankelijke overdekte ruimte vormt die geheel of gedeeltelijk 
met muren omsloten is 

grondgebonden woning 

woning die rechtstreeks toegankelijk is van op het straatniveau en waarvan één van 
de bouwlagen aansluit op het maaiveld.  Grondgebonden woningen hebben meestal 
een terras en/of een tuin.  

grootschalig woonproject 

– Verkavelingen van ten minste 10 loten bestemd voor woningbouw, of met een 
grondoppervlakte groter dan 0,5 hectare; 

– Groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste 10 woongelegenheden worden 
ontwikkeld; 

– De bouw of herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste 50 appar-
tementen worden gecreëerd; 

– Een verkaveling, groepswoningbouwproject en project voor de bouw of de her-
bouw van appartementsgebouwen die niet voldoet aan de vorige drie gestelde 
punten, maar waarvoor een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of een bouwheer wiens 
project aansluit op andere, door dezelfde verkavelaar of bouwheer te ontwikke-
len gronden, die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, 
een oppervlakte van meer dan 0,5 hectare beslaan. 

handelingen 

werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke implicaties 

kleinschalige infrastructuur 

installaties, in de grond verankerde objecten en constructies, andere dan gebouwen, 
waarvan de ruimtelijke impact uiterst beperkt blijft en die louter gericht zijn op de 
ondersteuning van het gebruik of medegebruik van een gebied.  

kroonlijst 

horizontale vooruitspringende lijst tussen de gevel en het dak, die de dakgoot draagt 

kroonlijsthoogte 

afstand gemeten van het grondpeil tot de bovenzijde van de kroonlijst of dakrand 

nevenbestemming 

een toegelaten activiteit die ten aanzien van de hoofdbestemming van secundair 
belang is  

nokhoogte 

afstand gemeten van het grondpeil (nulpas) tot het hoogste punt van een gebouw 

publieke ruimte 

Voor het publiek toegankelijke ruimte, ongeacht het eigendomsstatuut. Een publieke 
ruimte impliceert dus niet dat deze ruimte per definitie overheidseigendom is. 

woning 

elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisves-
ting van een gezin of alleenstaande 
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2 Stedenbouwkundige voorschriften 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

 Art. 1 zone voor gemengd bouwvrij open ruimtegebied  

Bestemming categorie van gebiedsaanduiding: ‘overig groen’ 

De zone voor gemengd bouwvrij open ruimtegebied omvat de centrale open ruimte die 

ingesloten ligt tussen de kernwand van Meer en de waterlopen De Beek en Mark. De 

zone wordt ingenomen door opgaand groen in afwisseling met percelen in gebruik door 

hobbylandbouw. Randzones van het gebied zijn in gebruik door de professionele land-

bouw. Deze landbouwgebruikspercelen zijn grotendeels onbebouwd. In het RUP wordt 

een bestemming voorzien die beantwoordt aan het bestaande en gewenste verweven 

laagdynamische gebruik, samen met mogelijkheden voor recreatief medegebruik en 

trage wegen en dit in afstemming op het aandachtspunt ruimte voor water in het kader 

van integraal waterbeheer.  

Het voorzien van mogelijkheden op recreatief medegebruik geeft het gebied tegelijk een 

sociale functie voor bewoners van de kern van Meer.  

Deze zone is bestemd voor grondgebonden landbouw, hobbylandbouw, natuurontwikke-

ling, parkontwikkeling, waterbeheer, landschapszorg en recreatief medegebruik als ne-

vengeschikte functies:  

– grondgebonden landbouwactiviteiten zijn toegelaten, met uitzondering van het oprich-

ten van agrarische gebouwen en vergelijkbare constructies. 

– hobbylandbouwactiviteiten en hobbytuinactiviteiten zijn toegelaten, met uitzondering 

van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  

– ontwikkeling, de instandhouding en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, 

bos en van de landschapswaarden en kleine landschapselementen zijn toegelaten, 

met uitzondering van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

– In het kader van waterbeheer zijn handelingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor 

– het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van de beekvalleien,  

– het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de waterloopsystemen, de 

waterkwaliteit en de verbindingsfunctie, 

– het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor 

bebouwing bestemde gebieden. 

– Recreatief medegebruik is toegelaten onder de vorm van zachte recreatie als wande-

len en fietsen. Hiervoor kan padeninfrastructuur aangelegd worden.  

Ontsluiting  

De uitzonderlijke toegangen voor gemotoriseerd verkeer dienen zo veel mogelijk opge-

vat te worden als insteken. Het aanleggen van doorsteken dient vermeden te worden.  

 

– De zone kan niet toegankelijk gemaakt worden voor gemotoriseerd verkeer, tenzij 

voor beheersvoertuigen en veiligheidsdiensten.  

– Het aanleggen van langzaamverkeersverbindingen als doorsteken voor trage wegge-

bruikers is toegelaten. 

Toegelaten constructies en kleinschalige infrastructuur  

 

 

– Voor zover de ruimtelijke en ecologische draagkracht van het gebied niet wordt over-

schreden zijn, in uitzondering op het algemeen onbebouwde en onverharde karakter 
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van de zone, de volgende handelingen toegelaten: 

Onder kleinschalige infrastructuur gericht op landbouw of hobbylandbouw wordt ver-

staan: schuilhokken, afsluitingen, constructies ter ondersteuning van gewassen, bijen-

stallen, bijenkorven e.d.  

Onder de niet toegelaten met agrarische bebouwing vergelijkbare tijdelijke constructies 

kunnen onder andere begrepen worden: plastictunnels, tuinhokken, e.d.  

– het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die gericht is op het gebruik van 

het gebied voor landbouw- of hobbylandbouwdoeleinden, met inbegrip van het op-

richten van noodzakelijke schuilhokken voor grazende dieren met een maximum 

van 25m² per ha graasweide, een maximale hoogte van 3m en uitgevoerd met één 

volledige open zijde. Het oprichten van andere met agrarische bebouwing verge-

lijkbare tijdelijke constructies, het aanleggen van drainages of grondophogingen 

zijn niet  toegelaten.  

In functie van de ontsluiting van de gebruikspercelen binnen deze zone voor de gebrui-

kers, dus ifv landbouwgebruik en beheer van de zone, wordt de aanleg van bescheiden 

wegen, onverhard of in halfverharding van natuurlijke materialen toegelaten.  

– het aanleggen van bescheiden wegen in functie van het verlenen van toegang 

voor gemotoriseerd lokaal verkeer tot percelen binnen de zone zelf. Deze paden 

voor het toegelaten gemotoriseerd verkeer kunnen onverhard of in halfverharding 

van natuurlijke materialen worden aangelegd. Het aanbrengen van uniforme ver-

hardingen bestaande uit beton, asfalt en vergelijkbare is niet toegelaten.  

Tot kleinschalige infrastructuur voor de sociale of recreatieve functie van het gebied 

wordt gerekend:  

- zitbanken, vuilnisbakken,…  

- toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, wegafsluitingen, informatie borden, ...  

- paden voor niet-gemotoriseerd verkeer van wandelaars en fietsers 

– het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegan-

kelijk maken en uitrusten van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik 

en trage weggebruikers, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van pa-

den voor niet-gemotoriseerd verkeer. Deze paden kunnen onverhard of in halfver-

harding van natuurlijke materialen worden aangelegd. Het aanbrengen van uni-

forme verhardingen bestaande uit beton, asfalt en vergelijkbare is niet toegelaten. 

Toegelaten andere functies 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van openbare installaties in verband met nutsvoorzieningen zijn technische 

elektriciteitscabines, verdeelkasten, telefooncellen en dergelijke. Voorbeelden van open-

bare uitrustingen zijn vuilnisbakken, zitbanken, openbare (sfeer)verlichting, fietsenstal-

lingen en ander straatmeubilair.  

 

Binnen de zone zijn tevens volgende aan de hoofdbestemming verwante inrichtingen en 

voorzieningen toegelaten, voor zover ze de algemene bestemming niet in het gedrang 

brengen en de goede ruimtelijke ordening niet schaden: 

– het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande nutsinfrastructuur. Be-

staande nutsinfrastructuur kan verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor 

de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het na-

tuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid; 

– Openbare uitrustingen en installaties en constructies in verband met nutsvoorzienin-

gen die noodzakelijk zijn voor de bediening van de onmiddellijke omgeving of uitrus-

ting van het openbaar domein. 
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Inrichting en beheer  

Ingrepen, voorzieningen en activiteiten moeten beoordeeld worden op hun goede na-

buurschap en verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en ruimtelijke impact be-

treft. Het is van belang aan te tonen hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat 

al gerealiseerd is in de te beschouwen omgeving en welke rol het wil vervullen. 

De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de omvang van de voorgestelde ingreep. 

De beoordeling door de vergunningverlener van de verenigbaarheid zal in de praktijk 

sterk verschillen afhankelijk van de schaal van de ingreep en de veroorzaakte dynamiek. 

Onverminderd bovenstaande zijn alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisa-

tie van de bestemming toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft 

verenigbaar zijn met de omgeving en voor zover voldaan is aan onderstaande voorwaar-

den. De goede ruimtelijke ordening mag daarbij op geen enkele manier geschaad wor-

den. 

Het aanvraagdossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet, 

afhankelijk van de beoogde ingreep, de nodige elementen bevatten om de beoordeling 

mogelijk te maken. De motivering voor de te beoordelen aspecten dient in de vergun-

ningsaanvraag steeds behandeld te worden in verhouding tot de omvang van de aange-

vraagde ingreep. 

Vergunningsaanvragen worden beoordeeld op minimaal volgende punten:  

 1 Behoud van onbebouwd karakter 

De noodzaak tot het aanbrengen de beperkt toegelaten constructies dient aangetoond te 

worden op basis van een motivatie uitgaande van de doelstellingen die gekoppeld zijn 

aan de bestemming van het gebied.  

– De mate waarin de ingrepen en handelingen afgestemd zijn op het behoud van het 

algemene onbebouwde en onverharde karakter van het gebied.  

 2 Integraal waterbeheer en ruimte voor water 

Het is in deze zone verboden werken te doen of ingrepen uit te voeren die nadelig zijn 

voor de gewenste fysische kernmerken van het gebied of een hypotheek kunnen leggen 

op de eventuele maatregelen in functie van de waterbeheersing.  

De aanleg van terreinverhogingen en dijken wordt tot het noodzakelijke beperkt waarbij 

strakke taluds vermeden worden. 

– De mate waarin de ingrepen en handelingen verenigbaar zijn met de waterbeheer-

functie van het gebied en het waterbergend vermogen van de beekvalleien niet aan-

tasten.  

– Langs de waterlopen moet een zone met een breedte van 5m gemeten vanaf de kruin 

van de waterloop vrij gehouden worden en steeds toegankelijk te zijn voor onderhoud 

en beheer van de waterlopen. Constructies die de doorgang permanent belemmeren 

zijn niet toegelaten. Beplantingen die de bereikbaarheid van de waterloop kunnen be-

lemmeren zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van de beheerder van de wa-

terloop. 

– Oevers dienen natuurvriendelijk ingericht te worden met oog voor landschappelijke en 

ecologische inpassing. 
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 3 Ecologische draagkracht 

 

Voor de natuurlijke structuur en de kansen voor het plan Pimpernel is het onder meer 

van belang dat de abiotische omstandigheden in het gebied (voldoende hoge grondwa-

terstand en lage voedselrijkdom) behouden blijven. Ingrepen zoals drainages en grond-

ophogingen kunnen hierdoor alvast niet toegelaten worden.  

– De mate waarin handelingen verenigbaar zijn met de natuurlijke structuur en de be-

staande natuurwaarden vrijwaren. Handelingen die de natuurlijke structuur en ecolo-

gische waarde van het gebied in zijn geheel betekenisvol aantasten zijn niet toegela-

ten.  

– Aanplantingen binnen deze zone worden uitgevoerd gebruikmakend van streekeigen 

en standplaatsgeschikte soorten. 

 4 Kwalitatieve aanleg met oog voor landelijk karakter: 

 

 

 

 

 

Binnen deze zone moeten afsluitingen zoveel mogelijk worden vermeden om de lande-

lijkheid van het landschap te waarborgen. Ter afscheiding van percelen of perceeldelen 

wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van streekeigen en standplaatsgeschikte aanplantin-

gen. 

– De in de zone toegelaten constructies worden uitgevoerd met het oog op landschap-

pelijke inpassing. Kleurgebruik en materiaalgebruik worden hierop afgestemd, met 

nadruk op het gebruik van natuurlijke materialen.  

– Dichte, zichtafschermde afsluitingen, andere dan streekeigen aanplantingen, zijn niet 

toegelaten. Afsluitingen in functie van landbouwgebruik kunnen worden voorzien als 

palen met (schrik)draad met onopvallend karakter. Enkel noodzakelijke veiligheidsaf-

sluitingen rondom nutsinstallaties kunnen bestaan uit hoge draadgaasafsluitingen.  

 5 Algemene toegankelijkheid 

 – De openbare wegen en de niet-openbare wegen die als publiek toegankelijk bedoeld 

zijn, worden integraal toegankelijk (her)aangelegd of (her)ingericht, ook voor wat be-

treft de nietvergunningsplichtige ingrepen. 

 Art. 1.1 aansluitpunten langzaamverkeersverbindingen (indicatieve aan-
duiding) 

De ontsluiting van de zone voor gemengd bouwvrij open ruimtegebied voor trage weg-

gebruikers gebeurt via nader te lokaliseren aansluitpunten op Frankenberg en Driehoek-

straat. 

Bij de aanleg van langzaamverkeersverbindingen binnen de zone voor gemengd bouwvrij 

open ruimtegebied worden deze paden minstens aangetakt op het bestaande wegennet 

via nader te lokaliseren aansluitingspunten aan:  

– Driehoekstraat  

– Frankenberg 

– Projectzone Veiling cfr. artikel 5 

 



  

Hoogstraten – RUP Meer Oost – stedenbouwkundige voorschriften IOK plangroep 7 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

 Art. 2 zone voor wonen en kernondersteunende functies  

Bestemming categorie van gebiedsaanduiding: ‘wonen’ 

De ‘zone voor kernondersteunende functies’ omvat de kernbebouwing langsheen de 

centrumas Meerdorp en een deel van de Meerleseweg. Deze zone wordt in de bestaan-

de toestand gekenmerkt door meer gesloten bebouwingsvormen en een verweving van 

functies. In het RUP wordt ernaar gestreefd om het kernachtige karakter van dit deel van 

Meer te behouden en verder te ondersteunen. 

 

 De zone is bestemd voor  

– wonen met bijhorende uitrustingen onder de vorm van  

– ééngezinswoningen 

– meergezinswoningen  

De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (verharde 

en onverharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. De aan het wonen 

verwante voorzieningen en infrastructuur bepalen mee de leef- en woonkwaliteit en de 

sfeer van een buurt.  

Openbare nutsvoorzieningen: verlichting publieke ruimte, verkeerssignalisatie,…  

Openbare verharde ruimten: wegenis, paden, pleinen,… 

Openbare onverharde ruimten: parken, onverharde wegen en paden, speelpleinen, 

graspartijen, bermen, groenvoorzieningen, buurtsportveldje,… 

– aan het wonen verwante voorzieningen en infrastructuur bestaande uit: 

– openbare nutsvoorzieningen;  

– openbare verharde ruimten; 

– openbare onverharde ruimten. 

Activiteiten in het woongebied moeten beoordeeld worden op hun goede nabuurschap 

en verenigbaarheid met hun woonomgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft. 

Functies die het kernkarakter ondersteunen kunnen toegelaten worden binnen de kern-

wand, op voorwaarde dat deze verweefbaar zijn met de woonfunctie. Deze aan wonen 

verwante functies moeten ook op maat zijn van de omgeving waarin ze zich bevinden en 

kunnen slechts toegelaten worden indien goed nabuurschap en verenigbaarheid met de 

woonomgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft niet in het gedrang komt. Om dit 

te bewaken worden bij de beoordeling vergunningsaanvragen ten minste volgende ele-

menten getoetst:   

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;  

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of bezoe-

kers;  

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;  

– Kernondersteunende functies en activiteiten zoals kleinhandel, diensten, horeca, vrije 

beroepen, openbare en private gemeenschapsvoorzieningen, verweefbare lokale be-

drijvigheid, socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen in functie van 

het lokale verenigingsleven:  

– Deze aan het wonen verwante en verweefbare activiteiten en voorzieningen zijn 

slechts toegelaten op maat van en inpasbaar in de omgeving.  

– De activiteiten en voorzieningen dienen rechtstreeks toegankelijk te zijn vanaf het 

openbaar domein. 
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- de inpassing in de omgeving 

De woonfunctie dient een primaire rol te blijven innemen binnen de omgeving.  

Inrichting en beheer  

Ingrepen, voorzieningen en activiteiten moeten beoordeeld worden op hun goede na-

buurschap en verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en ruimtelijke impact be-

treft. Het is van belang aan te tonen hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat 

al gerealiseerd is in de te beschouwen omgeving en welke rol het wil vervullen. 

De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de omvang van de voorgestelde ingreep. 

De beoordeling door de vergunningverlener van de verenigbaarheid zal in de praktijk 

sterk verschillen afhankelijk van de schaal van de ingreep en de veroorzaakte dynamiek. 

Bestaande verkavelingen en daaraan gekoppelde voorschriften blijven behouden. Daar 

de meeste stroken met de bestemming wonen binnen de contouren van het plangebied 

reeds deels of volledig werden ingevuld, wordt er voor geopteerd om de bestaande 

verkavelingsvoorschriften te behouden m.b.t. de bestemming en inrichting. 

Eventuele verkavelingswijzigingen kunnen slechts worden toegestaan indien deze zich 

richten naar de stedenbouwkundige voorschriften van onderhavig RUP. Voorschriften 

van eventueel nieuw aan te vragen verkavelingen dienen in overeenstemming met en 

een verfijning van de stedenbouwkundige voorschiften van onderhavig RUP te zijn. 

Onverminderd bovenstaande zijn alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisa-

tie van de bestemming toegelaten voor zover ze  

– wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving  

– in overeenstemming zijn met onderstaande voorwaarden, tenzij deze in strijd zijn met 

bestaande verkavelingsvoorschriften  

De goede ruimtelijke ordening mag daarbij op geen enkele manier geschaad worden. 

Het aanvraagdossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet, 

afhankelijk van de beoogde ingreep, de nodige elementen bevatten om de beoordeling 

mogelijk te maken. De motivering voor de te beoordelen aspecten dient in de vergun-

ningsaanvraag steeds behandeld te worden in verhouding tot de omvang van de aange-

vraagde ingreep.  

Vergunningsaanvragen worden beoordeeld op minimaal volgende punten:  

 
1 Aard en plaatsing van de gebouwen  

In de kern komen in de bestaande toestand hoofdzakelijk gebouwen in aaneengesloten,  

gekoppelde of halfopen bebouwing voor. Deze meer gesloten bebouwingsvormen geven 

ruimtelijk uiting aan dit kernkarakter en worden om deze reden ook gehandhaafd.  

Binnen de zone zijn uitsluitend gebouwen toegestaan in aaneengesloten of halfopen 

bebouwing. Hiervan kan bij uitzondering afgeweken worden indien op basis van de plaat-

selijke feitelijke toestand aangetoond kan worden dat er geen toekomstige mogelijkheden 

bestaan voor koppeling met hoofdgebouwen op de aanpalende percelen.  

Hoofdgebouwen   

 De hoofdgebouwen dienen te voldoen aan volgende bepalingen 

– De voorgevel van de hoofdgebouwen wordt verplicht ingeplant op de rooilijn. Vrij-

staande zijgevels dienen een minimale afstand van 3,00 m te bewaren ten opzichte 
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van de zijdelingse perceelsgrenzen. 

De opgegeven dimensies en afmetingen zijn maxima. Alle volumes die passen binnen 

het gabariet op basis van deze maxima zijn eveneens toegelaten. Dit gabariet moet niet 

volledig ingevuld worden.  

 

 

 

 

– Voor het hoofdvolume zijn maximum 2 bouwlagen toegestaan, aangevuld met een 

dakverdieping  

– De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 7,00 m. 

– Een dakverdieping kan voorzien worden onder hellend dak voor zover de nok-

hoogte maximum 12,00 m bedraagt en de dakhellingen maximum 45° zijn of als 

een bijkomende bouwlaag met plat dak die minimum 3,00 m afstand houdt ten op-

zichte van zowel voor- als achtergevel en maximum bouwhoogte van 10,00m 

heeft. 

Keuze voor 1 van beide profielen wordt gemotiveerd in de vergunningsaanvraag. Hierbij 

wordt verregaand rekening gehouden met de aanliggende bebouwing. 

– De hoofdgebouwen worden opgericht binnen de afmetingen van 1 van onderstaande 

bebouwingsprofielen, een combinatie van beide is daarbij niet mogelijk.   

De bebouwingsmogelijkheden cfr. profiel 1 gaan uit van een compact hoofdvolume met 

een ruime gelijkvloerse aanbouw. Dit bouwprofiel biedt een grote flexibiliteit naar in-

richting en zonoriëntatie zonder afbreuk te doen aan het kenmerkende straatbeeld van 

het bestaande weefsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Profiel 1:  

– Hoofdvolume met bouwdiepte van maximum 10,00 m.  

– Een aanbouw, bestaande uit 1 bouwlaag en met maximum bouwhoogte van 4 m, 

mag worden opgericht aansluitend op het hoofdvolume tot 20,00m achter de voor-

gevellijn. In geval van gekoppelde bebouwing bedraagt de afstand tot de rooilijn 

minimum 6,00 m. De maximale bouwdiepte van het hoofdgebouw met aanbouw 

bedraagt 20 meter. 

– Het is toegestaan om in de eerste 5,00 m aansluitend bij het hoofdvolume een 

dakterras in te richten. Er kan in onderling overleg met de eigenaar van het aanpa-

lend perceel een scheidingswand met een hoogte van maximum 2,00 m opgericht 

worden. In geval dit laatste niet voorzien wordt, moet de afstand van het terras tot 

de zijdelingse perceelsgrenzen minimum 1,90 m bedragen.  
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De bebouwingsmogelijkheden cfr. profiel 2 beantwoorden aan het klassieke profiel met 

betere invullingsmogelijkheden voor meerdere woongelegenheden binnen het gebouw.  

 

     Profiel 2:  

– Hoofdvolume met bouwdiepte van maximum 9,00m.  

– Een aanbouw bestaande uit 2 bouwlagen mag worden opgericht aansluitend op 

het hoofdvolume met gelijkvloers een maximale bouwdiepte van 17,00m achter de 

voorgevellijn en een maximale bouwhoogte van 4m, en met op het niveau van de 

tweede bouwlaag een maximale bouwdiepte van 13,00m achter de voorgevellijn 

en maximale bouwhoogte gelijk aan kroonlijsthoogte. 

 – Bij oprichting van een gebouw dat wat betreft profiel afwijkt van het aanliggende be-

staande gebouw dienen door de bouwheer alle maatregelen genomen te worden tot 

kwalitatieve afwerking van de niet-aansluitende gebouwdelen ten aanzien van het 

aanpalende perceel.  

– Bij meergezinswoningen en een gevelbreedte die meer dan 10,00 m bedraagt, dient 

in de voorgevel door een aangepast materiaalgebruik of door de volumewerking een 

verticale geleding tot stand gebracht te worden. 

De uitsprongen aan het volume van het hoofdgebouw (dakkapellen, erkers, terrassen, 

….) moeten ondergeschikt zijn aan en onderdeel uitmaken van de gevel- en dakopbouw 

van het hoofdgebouw. D.w.z. dat de uitsprongen kleinschalig en duidelijk in verhouding 

zijn met het volume van het hoofdgebouw. Een doordachte combinatie van uit-

sprong/insprong kan als zonwering dienst doen. 

– In- en uitsprongen zijn toegestaan voor zover deze ondergeschikt zijn aan de gevel en 

de dakopbouw.  

– Uitsprongen zijn ondergeschikt aan de gevel en dakopbouw en veroorzaken geen 

privacy- en schaduwhinder op het aanpalende perceel. 

– Mits goedkeuring van de aanpalende eigenaar is het toegelaten in- en uitsprongen tot 

op de gemeenschappelijke perceelsgrens te voorzien. 

Bijgebouwen  

 Het is toegestaan om per perceel één vrijstaand bijgebouw te voorzien:  

– Voor de inplanting van het bijgebouw dienen volgende afstanden gerespecteerd te 

worden: 

– maximum 50,00 m achter de rooilijn; 

– minimum 10,00 m ten opzichte van de achtergevel van het hoofdgebouw; 

– minimum 1,00 m ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrenzen, tenzij in onder-

linge overeenkomst met de eigenaar van het aanpalende perceel bepaald is dat 

tot op de perceelsgrens gebouwd kan worden.  

– Het bijgebouw bestaat uit maximum één bouwlaag. De bouwhoogte bedraagt maxi-

mum 4,00 m indien het bijgebouw geplaatst wordt op een minimale afstand van 1,00m 

van de zijdelingse perceelsgrens en maximum 3,00m indien het geplaatst wordt op de 

perceelsgrens. De dakvorm is vrij.  
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 2  Inrichting van de buitenruimten  

Het niet bebouwde deel van een perceel moet aangewend worden als tuin of als (semi-) 

private buitenruimte. 

Het niet-bebouwde deel van een perceel wordt ingericht als tuin of als semi-private bui-

tenruimte.  

– Pergola’s, speeltoestellen, zwembaden en andere voorzieningen horend tot tuinin-

richting zijn toegelaten tot een diepte van 50m achter de rooilijn, voor zover ze opge-

richt worden binnen de draagkracht van de omgeving. De aanleg dient minstens kwa-

litatief uitgevoerd te worden en dient zich te integreren in de omgeving.  

In geval zich in het gebouw een horecazaak situeert, dan kan de buitenruimte uitzonder-

lijk ook aangewend worden als terrasruimte voor de horeca-activiteiten. 

– Indien op de gelijkvloerse verdieping een horecazaak aanwezig is, kan de niet-

bebouwde ruimte in uitzondering ingericht worden als terrasruimte ten dienste van de 

horecazaak. Minimum 30% van de niet-bebouwde ruimte dient in dat geval ingericht 

te worden als groene ruimte bestaande uit graspartijen of beplantingen.  

In functie van de overgang naar het achterliggende openruimtegebied worden verhar-

dingen uitsluitend mogelijk gemaakt nabij de bebouwing en wegenis. De diepergelegen 

delen van de percelen worden verplicht ingericht als onverharde groene (tuin)ruimte. 

– Verhardingen kunnen uitsluitend aangebracht worden in een strook tot 50,00 m achter 

de rooilijn. 

 3 Afsluitingen  

Binnen de kernwand zelf, de voorste 50m van de betrokken percelen, worden geen be-

perkingen opgelegd met betrekking tot afsluitingen gezien het gesloten karakter van de 

omgeving.  

Afsluitingen kunnen worden opgericht als erfafscheidingen of perceelsafscheidingen van 

de huiskavel.  

Op de achterste terreindelen, vanaf 50,00m diepte, wordt gestreefd naar een landschap-

pelijke inpassing van de afsluitingen in de overgang naar het achtergelegen open ruim-

tegebied. De voorkeur gaat uit naar hagen en houtkanten als afsluitingen. Andere dichte 

en zichtafschermende afsluitingen worden daarom niet toegelaten. 

Volgende afsluitingen zijn toegelaten op het perceeldeel vanaf 50,00m achter de rooilijn:  

– Hagen en houtkanten bestaande uit streekeigen en inheemse soorten.  

– Draadafsluiting met een maximale hoogte van 1,2 meter bestaande uit palen en draad 

of draadgaas, eventueel gecombineerd met betonpanelen van maximum 40 cm hoog. 

Het draadwerk is eventueel begroeid met klimplanten of kan worden gecombineerd 

met hagen.  

Dichte, ondoorzichtige en zichtafschermende afsluitingen bestaande uit  niet-streekeigen 

hagen, muren, houten panelen, betonpanelen, vlechtschermen, rieten matten, zeildoe-

ken, panelen/roosters uit andere materialen en dergelijke zijn niet toegelaten op het ach-

terste perceeldeel vanaf 50,00m achter de rooilijn.   
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 4 Geslaagdheid van contextuele en functionele inpassing in de omgeving  

Elke ingreep dient ingepast te zijn in de omgeving op stedenbouwkundig en morfolo-

gisch, alsook met betrekking tot de impact en/of bijdrage op de algemene ruimtelijke 

en/of beeldkwaliteit. Er dient gestreefd te worden naar architecturaal aantrekkelijke pro-

jecten met een kwalitatieve buitenaanleg.  

De materialen die gebruikt worden bij het bouwen van nieuwe bebouwing en construc-

ties, bij het verbouwen of renoveren van de bestaande bebouwing en constructies, of bij 

de aanleg van het openbaar of private domein, moeten steeds duurzaam en esthetisch 

verantwoord zijn en op elkaar afgestemd worden. 

Elke verbouwing of nieuwbouw moet bovendien vanuit stedenbouwkundig, architecturaal 

en landschappelijk oogpunt op harmonieuze wijze ingepast worden in de omgeving. Dit 

houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en gele-

ding), de dakvorm en -helling (hoogte, dakvensters, hoek, materialen), de uitsprongen en 

het materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opge-

bouwd moeten worden. Gekoppelde en aaneengesloten gebouwen dienen een harmo-

nisch en aangepast geheel te vormen. Het  resterende bouwkundig erfgoed binnen het 

bestaande weefsel van de omgeving zijn daarbij bijzondere aandachtspunten.  

Elk project, elk gebouw en elke ingreep moet op een kwalitatieve en contextuele wijze 

ingepast worden binnen de omgeving. Volgende elementen worden minstens bekeken bij 

de beoordeling:  

– De stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project  

– De beoogde ruimtelijke en visuele kwaliteit, met aandacht voor de relatie tussen de 

nieuwe architectuur en het bestaande weefsel. Daarbij dient in het bijzonder gestreefd 

worden naar een kwalitatieve afstemming op het bestaande bouwkundig erfgoed in 

het bestaande weefsel van de omgeving.  

 

Naast wonen zijn ook kernondersteunende functies toegelaten. Ook voor deze activitei-

ten dient aangetoond te worden dat ze passen in de beoogde omgeving wat betreft 

schaal, dynamiek en impact. 

– Voorgenomen activiteiten kunnen slechts toegelaten worden voor zover ze inpassen 

in de omgeving, waarbij rekening gehouden wordt met: 

– de relatie van de activiteit met de in de omgeving aanwezige functies  

– de mate waarin de schaal van de activiteiten aansluit bij de schaal van de activitei-

ten in de omgeving 

– de te verwachten hinder van het geplande op de omgeving en de maatregelen die 

genomen worden om deze te vermijden of te beperken rekening gehouden wordt 

met:   

 5 Mobiliteit en verkeersleefbaarheid 

 

 

 

 

Voor woongebouwen wordt daarbij de norm van minimaal 1,5 parkeerplaats per woonge-

legenheid gehanteerd. 

– Er dient minstens aangetoond te worden dat het aangevraagde geen nadelig effect 

zal hebben op de verkeersdoorstroming in de omgeving. Dit wordt door de vergun-

ningverlener beoordeeld op basis van een afweging van de te verwachte verkeersdy-

namiek ten aanzien van de op het moment van de aanvraag bestaande verkeerssitua-

tie. 

– Er dient aangetoond te worden dat gepaste maatregelen getroffen worden voor op-

vang van de parkeerbehoeften. Er wordt daarbij aandacht besteed aan het aan het 

oog onttrekken van de autostaanplaatsen. Daarnaast dient eveneens in voldoende 
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Voor voldoende fietsstalcomfort dienen de fietsstalruimten minimaal op goed toeganke-

lijke locaties bij toegangen van gebouwen voorzien te worden. 

fietsstallingsruimte voorzien te worden. De inrichting van fietsstallingsruimten dient te 

getuigen van voldoende aandacht voor fietsstalcomfort. 

 6 Duurzaamheidsaspecten 

 

Maatregelen die genomen kunnen worden om aan deze principes te voldoen zijn bij-

voorbeeld:  

- Maximaliseren van het hergebruik van hemelwater, het gebruik van groendaken,… 

- Waterdoorlatende verhardingen of halfverhardingen 

- Het aanleggen van Infiltratie- en bufferbekkens, wadi’s, infiltratievelden, e.d.   

 

 

 

 

 

Verhardingen die aanleiding kunnen geven tot verontreiniging zijn bijvoorbeeld parkings, 

laad- en loskades.  Een voorbeeld van een specifieke zuivering is het voorzien van een 

KWS-afscheider op de afwatering van niet-waterdoorlatende verhardingen die de first-

flush-afvoer kan opvangen 

Integraal waterbeheer  

– De afvoer van overtollig hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een volledig 

gescheiden stelsel  

– Hemelwater dient opgevangen en maximaal hergebruikt te worden. Overtollig hemel-

water wordt maximaal ter plaatse geïnfiltreerd alvorens het gebufferd afgevoerd wordt 

naar oppervlaktewater of openbare RWA. Dimensionering van buffercapaciteit en af-

voerdebieten dient te worden bepaald volgens de meest actuele code van goede 

praktijk voor integraal waterbeheer. 

– Voor ondergrondse constructies dient aangetoond te worden dat geen significant 

schadelijke effecten met betrekking tot de grondwaterhuishouding te verwachten zijn. 

– Bij alle bemalingen dienen een aantal milderende maatregelen in acht genomen te 

worden: het zijdelings afsluiten van de bouwput bij bemaling, bemalingswater via re-

tourbemaling weer laten infiltreren in de nabije omgeving. 

– Waar risico op verontreiniging bestaat, moeten maatregelen getroffen worden om 

negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te ver-

mijden. 

 

 

 

 

Andere duurzaamheidsaspecten  

Vergunningsaanvragen worden minstens beoordeeld op: 

– De mate waarin bij de inrichting van het terrein en de uitvoering van gebouwen en 

constructies rationeel gebruik gemaakt wordt van duurzame, milieuverantwoorde ma-

terialen 

Voorbeelden van het hiernaast omschreven principe:  

- Beperken van energieverbruik door compact bouwen in relatie tot volume-efficiëntie  

- het inzetten van oriëntatiemogelijkheden van de gebouwen om energieverbruik te 

reduceren 

- het realiseren van mogelijkheden voor plaatsing van constructies voor zonenergiewin-

ning onderdeel uitmakend van de architecturale uitwerking van gebouwen,…. Dit dient 

afgewogen te worden in relatie tot de rol die groendaken kunnen spelen in functie van 

– De mate waarin door het architecturaal ontwerp mogelijkheden worden benut in func-

tie van rationeel energiegebruik en/of energiezuinige technieken worden ingezet. 



 

14 IOK plangroep Hoogstraten – RUP Meer Oost – stedenbouwkundige voorschriften 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

duurzaam waterbeheer.  

 7 Toegankelijkheid van publieke gebouwen en infrastructuur  

 – De openbare wegen en de niet-openbare wegen die voor het publiek toegankelijk zijn, 

worden integraal toegankelijk (her)aangelegd of (her)ingericht, ook voor wat betreft de 

niet vergunningsplichtige ingrepen. 

– Halteplaatsen voor gemeenschappelijk vervoer dienen te worden ingericht zodat zij 

toegankelijk zijn voor personen met een verminderde mobiliteit. 

– Alle gebouwen of delen van gebouwen, domeinen en infrastructuren die toegankelijk 

zijn voor het publiek, of waar personeel tewerk gesteld wordt, moeten toegankelijk zijn 

voor personen met een verminderde mobiliteit.  

– Indien de gebouwen of delen van gebouwen waar personeel tewerk gesteld wordt niet 

in aanmerking komen om personeel met een beperking te activeren, kunnen zij voor 

die gedeelten een afwijking van deze verplichting vragen, zo deze verplichting niet te-

vens bij wet of besluit verplicht zijn. 

 8 Bouwkundig erfgoed 

Handelingen aan een gebouw met bouwkundige erfgoedwaarde hebben plaats met het 

oog voor de erfgoedwaarde. De vormgeving en materiaalgebruik worden hier op afge-

stemd. Dit wordt minstens aldus beoordeeld voor de bestaande gebouwen die werden 

opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed zoals opgemaakt door het Vlaams 

Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). Deze inventaris werd op 9/11/2011 vastge-

steld door de administrateur-generaal van het VIOE. Binnen het zone artikel 2 gaat het 

om volgende gebouwen:  

Bibliotheek Meerdorp 2-4  

huis Meerdorp 36  

breedhuis Meerdorp 42  

burgerhuis Meerdorp 46 

– Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor handelingen en ingrepen aan een 

gebouw dat opgenomen werd in de inventaris bouwkundig erfgoed zoals vastgesteld 

worden beoordeeld op de mate waarop bij het aangevraagde rekening gehouden 

wordt met de kenmerken die het gebouw zijn erfgoedwaarde geven.  

 

 

 

 

Afwijkingsbepalingen   

 Bestaande constructies 

Bij gebouwen waarvan bepaalde bouwdelen het toegestane bouwprofiel overschrijden, 

zijn uitbreidingen enkel toegelaten binnen de mogelijkheden die hiervoor bestaan binnen 

het toegelaten bouwprofiel. Hierbij dient een keuze gemaakt te worden voor 1 van de 2 

toegelaten bouwprofielen. Een uitbreiding die beschouwd kan worden als een combina-

Bestaande constructies die hoofdzakelijk vergund zijn maar de toegelaten bouwafmetin-

gen overschrijden kunnen enkel uitgebreid worden indien de uitbreiding het toegelaten 

bouwprofiel niet overschrijdt.  
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tie van deze bouwprofielen is niet toegelaten.  

 Bij herbouw of overmacht moeten de voorschriften van het onderhavige RUP gevolgd 

worden. 
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 Art. 3 zone voor landelijk wonen   

Bestemming categorie van gebiedsaanduiding: ‘wonen’ 

De ‘zone voor landelijk wonen’ omvat de minder gesloten bebouwing langsheen de 

Driehoekstraat, Frankenberg en beperkt deel van Meerleseweg. Deze straten maken 

geen deel uit van de eigenlijke kernbebouwing van Meer. Ze worden gekenmerkt door 

meer open bebouwingsvormen en worden bijna uitsluitend ingenomen door de woon-

functie. In het RUP wordt ervoor geopteerd om in dit deel van het plangebied de lage 

bebouwingsgraad met landelijk wonen als hoofdfunctie te behouden als overgang naar 

de omliggende openruimte. 

 

Deze zone is bestemd voor  

– landelijk wonen met bijhorende uitrustingen  

– meergezinswoningen zijn niet toegestaan.  

– de niet-bebouwde perceelsdelen van het perceel waarop een woning gevestigd is, 

worden beschouwd als tuinzone. 

 – aan het wonen verwante voorzieningen en infrastructuur bestaande uit:  

– openbare nutsvoorzieningen 

– openbare verharde ruimten 

– openbare onverharde ruimten.  

Inrichting en beheer  

Ingrepen, voorzieningen en activiteiten moeten beoordeeld worden op hun goede na-

buurschap en verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en ruimtelijke impact be-

treft. Het is van belang aan te tonen hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat 

al gerealiseerd is in de te beschouwen omgeving en welke rol het wil vervullen. 

De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de omvang van de voorgestelde ingreep. 

De beoordeling door de vergunningverlener van de verenigbaarheid zal in de praktijk 

sterk verschillen afhankelijk van de schaal van de ingreep en de veroorzaakte dynamiek. 

Bestaande verkavelingen en daaraan gekoppelde voorschriften blijven behouden. Daar 

de meeste stroken met de bestemming wonen binnen de contouren van het plangebied 

reeds deels of volledig werden ingevuld, wordt er voor geopteerd om de bestaande 

verkavelingsvoorschriften te behouden m.b.t. de bestemming en inrichting. 

Eventuele verkavelingswijzigingen kunnen slechts worden toegestaan indien deze zich 

richten naar de stedenbouwkundige voorschriften van onderhavig RUP. Voorschriften 

van eventueel nieuw aan te vragen verkavelingen dienen in overeenstemming met en 

een verfijning van de stedenbouwkundige voorschiften van onderhavig RUP te zijn. 

Onverminderd bovenstaande zijn alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisa-

tie van de bestemming toegelaten voor zover ze  

– wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving  

– in overeenstemming zijn met onderstaande voorwaarden, tenzij deze in strijd zijn met 

bestaande verkavelingsvoorschriften  

De goede ruimtelijke ordening mag daarbij op geen enkele manier geschaad worden. 
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Het aanvraagdossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet, 

afhankelijk van de beoogde ingreep, de nodige elementen bevatten om de beoordeling 

mogelijk te maken. De motivering voor de te beoordelen aspecten dient in de vergun-

ningsaanvraag steeds behandeld te worden in verhouding tot de omvang van de aange-

vraagde ingreep.  

Vergunningsaanvragen worden beoordeeld op minimaal volgende punten:  

 

 

 1 Aard en plaatsing van de gebouwen  

Binnen de zone treft men in de bestaande toestand hoofdzakelijk gebouwen aan in open 

bebouwing. Deze bebouwingstypologie brengt een open straatbeeld met doorzichten 

naar de omliggende open ruimte tot stand, en past zich als dusdanig in in de nagestreef-

de overgang naar het openruimtegebied. Ze wordt om deze reden als hoofdtypologie 

gehanteerd. Enkel op percelen met een beperkte perceelsbreedte waarop open bebou-

wing moeilijk realiseerbaar is, wordt ook halfopen bebouwing toegestaan. 

Binnen de zone zijn uitsluitend grondgebonden woningen toegestaan: 

– in open bebouwing voor zover het betreffende perceel een minimale breedte van 15m 

heeft 

– in halfopen bebouwing voor zover het betreffende perceel een minimale breedte van 

9m heeft  

Open bebouwing   

De bebouwingsmogelijkheden die in het RUP worden vastgelegd voor open bebouwing 

bieden een ruime flexibiliteit naar inplanting en bouwvolume. Het behoud van het open 

straatbeeld vormt het uitgangspunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de mogelijk te bebouwen oppervlakte mag slechts een bepaald percentage effectief 

bebouwd worden. Op deze manier blijft per perceel voldoende ruimte onbebouwd en 

blijven de gebouwen in de schaalorde van de bestaande bebouwing van Meer. 

Gebouwen in open bebouwing dienen te voldoen aan volgende bepalingen: 

– De afstand van de voorgevel tot de rooilijn bedraagt minimum 6,00 m en maximum 

9,00 m. Zijgevels moeten een minimale afstand van 3,00 m bewaren ten opzichte van 

de zijdelingse perceelsgrenzen. De afstand tot de achterste perceelsgrens bedraagt 

minimum 5,00 m.  

– De breedte van het gebouw bedraagt maximum 2/3de van de perceelsbreedte. De 

bouwdiepte bedraagt maximum 25,00 m.  

– Er zijn maximum 2 bouwlagen toegestaan onder de kroonlijst of dakrand bij platte 

daken. Bij hellende of gebogen daken wordt in het dakvolume nog maximaal 1 extra 

bouwlaag toegelaten.  

– De kroonlijsthoogte of dakrand van het plat dak bedraagt: 

– maximum 4 m bij één bouwlaag;  

– maximum 7,00 m bij twee bouwlagen. 

– De keuze van de dakvorm is vrij voor zover: 

– de dakhoogte maximum 5,00 m bedraagt 

– de dakhelling maximum 45° is. 
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 – van de mogelijk te bebouwen oppervlakte kan: 

– op de gelijkvloerse verdieping maximum 70% effectief bebouwd worden; 

– op de hogergelegen verdieping maximum 50% effectief bebouwd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halfopen bebouwing   

De bebouwingsmogelijkheden die in het RUP worden vastgelegd voor halfopen bebou-

wing gaan uit van een compact hoofdvolume met een ruime gelijkvloerse aanbouw.  

Gebouwen in halfopen bebouwing dienen te voldoen aan volgende bepalingen: 

 

 – Voor het hoofdvolume gelden volgende regels: 

– De afstand van de voorgevel tot de rooilijn bedraagt minimum 6,00 m en maximum 

9,00 m. Vrijstaande zijgevels dienen een minimale afstand van 3,00 m te bewaren 

ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrenzen. 

– De bouwdiepte bedraagt maximum 10,00 m. 

– Er zijn maximum 2 bouwlagen toegestaan, exclusief dakverdieping. 

– De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 7,00 m. 

– Een dakverdieping kan voorzien worden onder hellend dak voor zover de nok-

hoogte maximum 12,00 m bedraagt en de dakhellingen maximum 45° zijn of als 

een bijkomende bouwlaag met plat dak die minimum 3,00 m afstand houdt ten op-

zichte van zowel voor- als achtergevel en maximum bouwhoogte van 10,00m 

heeft. 

– In- en uitsprongen zijn toegestaan voor zover deze ondergeschikt zijn aan de ge-

max. 70% 

max. 50% 

Schematische weergave ‘mogelijk te bebou-
wen oppervlakte’ gelijkvloerse verdieping 
(rood) en hogergelegen verdieping (oranje) 
met aanduiding van de effectief bebouwbare 
opp. (%) en boven voorbeelden van mogelijke 
bouwvolumes. 
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vel en de dakopbouw. 

 – Voor de aanbouw gelden volgende regels: 

– De aanbouw mag worden opgericht aansluitend op het hoofdvolume tot 20,00 m 

achter de voorgevellijn. Vrijstaande zijgevels dienen een minimale afstand van 

3,00 m te bewaren ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrenzen. De afstand 

tot de achterste perceelsgrens bedraagt minimum 10,00 m.  

– Er is maximum 1 bouwlaag toegestaan. 

– De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 4 m. 

– De keuze van de dakvorm is vrij voor zover de bouwhoogte maximum 4 m be-

draagt.  

– Het is toegestaan om in de eerste 5,00 m aansluitend bij het hoofdvolume een 

dakterras in te richten. Er kan in onderling overleg met de eigenaar van het aanpa-

lend perceel een scheidingswand met een hoogte van maximum 2,00 m opgericht 

worden. In geval dit laatste niet voorzien wordt, moet de afstand tot de zijdelingse 

perceelsgrenzen minimum 1,90 m bedragen. 

Bijgebouwen   

 Het is toegestaan om per perceel één vrijstaand bijgebouw te voorzien.  

– Voor de inplanting van het bijgebouw dienen volgende afstanden gerespecteerd te 

worden: 

– maximum 50,00 m achter de rooilijn; 

– minimum 10,00 m ten opzichte van de achtergevel van het hoofdgebouw; 

– minimum 1,00 m ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrenzen, tenzij in onder-

linge overeenkomst met de eigenaar van het aanpalende perceel bepaald is dat 

tot op de perceelsgrens gebouwd kan worden.  

– Het bijgebouw bestaat uit maximum één bouwlaag. De totale bouwhoogte inclusief 

daklaag bedraagt maximum 4,00 m indien het bijgebouw geplaatst wordt op een 

minimale afstand van 1,00m van de zijdelingse perceelsgrens en maximum 3,00 

m indien het geplaatst wordt op de perceelsgrens. De dakvorm is vrij.  

 2 Inrichting van de buitenruimte  

 De niet-bebouwde perceelsdelen van het perceel waarop een woning gevestigd is wor-

den ingericht als tuin.  

– Pergola’s, speeltoestellen, zwembaden en andere sportvoorzieningen horend tot 
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tuininrichting zijn toegelaten tot een diepte van 50m achter de rooilijn, voor zover ze 

opgericht worden binnen de draagkracht van de omgeving. De aanleg dient kwalitatief 

uitgevoerd te worden en dient zich te integreren in de omgeving. 

In functie van de overgang naar het achterliggende openruimtegebied worden verhar-

dingen uitsluitend mogelijk gemaakt nabij de bebouwing en wegenis. De diepergelegen 

delen van de percelen worden verplicht ingericht als onverharde groene (tuin)ruimte. 

– Verhardingen kunnen uitsluitend aangebracht worden in de strook tot 50,00 m achter 

de rooilijn. 

 3 Afsluitingen  

 Afsluitingen kunnen worden opgericht als erfafscheidingen of perceelsafscheidingen van 

de huiskavel.  

Volgende afsluitingen zijn toegelaten:  

– Hagen en houtkanten bestaande uit streekeigen en inheemse soorten.  

– Draadafsluiting met een maximale hoogte van 1,2 meter bestaande uit palen en draad 

of draadgaas, eventueel gecombineerd met betonpanelen van maximum 40 cm hoog. 

Het draadwerk is eventueel begroeid met klimplanten of kan worden gecombineerd 

met hagen.  

Dichte, ondoorzichtige en zichtafschermende afsluitingen bestaande uit  niet-streekeigen 

hagen, muren, houten panelen, betonpanelen, vlechtschermen, rieten matten, zeildoe-

ken, panelen/roosters uit andere materialen en dergelijke zijn niet toegelaten. 

 4 Geslaagdheid van contextuele inpassing 

Elke ingreep dient ingepast te zijn in de omgeving op stedenbouwkundig en morfolo-

gisch, alsook met betrekking tot de impact en/of bijdrage op de algemene ruimtelijke 

en/of beeldkwaliteit. Er dient gestreefd te worden naar architecturaal aantrekkelijke pro-

jecten met een kwalitatieve buitenaanleg.  

De materialen die gebruikt worden bij het bouwen van nieuwe bebouwing en construc-

ties, bij het verbouwen of renoveren van de bestaande bebouwing en constructies, of bij 

de aanleg van het openbaar of private domein, moeten steeds duurzaam en esthetisch 

verantwoord zijn en op elkaar afgestemd worden. 

Elke verbouwing of nieuwbouw moet bovendien vanuit stedenbouwkundig, architecturaal 

en landschappelijk oogpunt op harmonieuze wijze ingepast worden in de omgeving. Dit 

houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en gele-

ding), de dakvorm en -helling (hoogte, dakvensters, hoek, materialen), de uitsprongen en 

het materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opge-

bouwd moeten worden.  

Volgende elementen worden minstens bekeken bij de beoordeling:  

– De stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project  

– De beoogde ruimtelijke en visuele kwaliteit, met aandacht voor de relatie tussen de 

nieuwe architectuur en het bestaande weefsel  
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 5 Duurzaamheidsaspecten  

 

Maatregelen die genomen kunnen worden om aan deze principes te voldoen zijn bij-

voorbeeld:  

- Maximaliseren van het hergebruik van hemelwater, het gebruik van groendaken,… 

- Waterdoorlatende verhardingen of halfverhardingen 

- Het aanleggen van Infiltratie- en bufferbekkens, wadi’s, infiltratievelden, e.d.   

 

 

 

 

 

Verhardingen die aanleiding kunnen geven tot verontreiniging zijn bijvoorbeeld parkings, 

laad- en loskades.  Een voorbeeld van een specifieke zuivering is het voorzien van een 

KWS-afscheider op de afwatering van niet-waterdoorlatende verhardingen die de first-

flush-afvoer kan opvangen 

Integraal waterbeheer  

– De afvoer van overtollig hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een volledig 

gescheiden stelsel  

– Hemelwater dient opgevangen en maximaal hergebruikt te worden. Overtollig hemel-

water wordt maximaal ter plaatse geïnfiltreerd alvorens het gebufferd afgevoerd wordt 

naar oppervlaktewater of openbare RWA. Dimensionering van buffercapaciteit en af-

voerdebieten dient te worden bepaald volgens de meest actuele code van goede 

praktijk voor integraal waterbeheer. 

– Voor ondergrondse constructies dient aangetoond te worden dat geen significant 

schadelijke effecten met betrekking tot de grondwaterhuishouding te verwachten zijn. 

– Bij alle bemalingen dienen een aantal milderende maatregelen in acht genomen te 

worden: het zijdelings afsluiten van de bouwput bij bemaling, bemalingswater via re-

tourbemaling weer laten infiltreren in de nabije omgeving. 

– Waar risico op verontreiniging bestaat, moeten maatregelen getroffen worden om 

negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te ver-

mijden. 

 Andere duurzaamheidsaspecten  

Vergunningsaanvragen worden minstens beoordeeld op: 

– De mate waarin bij de inrichting van het terrein en de uitvoering van gebouwen en 

constructies rationeel gebruik gemaakt wordt van duurzame, milieuverantwoorde ma-

terialen 

Voorbeelden van het hiernaast omschreven principe:  

- Beperken van energieverbruik door compact bouwen in relatie tot volume-efficiëntie  

- het inzetten van oriëntatiemogelijkheden van de gebouwen om energieverbruik te 

reduceren 

- het aanbieden van mogelijkheden voor plaatsing van constructies voor zonenergie-

winning onderdeel uitmakend van de architecturale uitwerking van gebouwen,…. Dit 

dient afgewogen te worden in relatie tot de rol die groendaken kunnen spelen in func-

tie van duurzaam waterbeheer. 

– De mate waarin door het architecturaal ontwerp mogelijkheden worden gecreëerd en 

benut in functie van rationeel energiegebruik en/of energiezuinige technieken worden 

ingezet.  
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 6 Toegankelijkheid  

 – De openbare wegen en de niet-openbare wegen die voor het publiek toegankelijk zijn, 

worden integraal toegankelijk (her)aangelegd of (her)ingericht, ook voor wat betreft de 

niet vergunningsplichtige ingrepen. 

– Halteplaatsen voor gemeenschappelijk vervoer dienen te worden ingericht zodat zij 

toegankelijk zijn voor personen met een verminderde mobiliteit. 

– Alle gebouwen of delen van gebouwen, domeinen en infrastructuren die toegankelijk 

zijn voor het publiek, of waar personeel tewerk gesteld wordt, moeten toegankelijk zijn 

voor personen met een verminderde mobiliteit.  

– Indien de gebouwen of delen van gebouwen waar personeel tewerk gesteld wordt niet 

in aanmerking komen om personeel met een beperking te activeren, kunnen zij voor 

die gedeelten een afwijking van deze verplichting vragen, zo deze verplichting niet te-

vens bij wet of besluit verplicht zijn. 

Afwijkingsbepalingen  

 Bestaande constructies 

Bij gebouwen waarvan bepaalde bouwdelen het toegestane bouwprofiel overschrijden, 

zijn uitbreidingen enkel toegelaten binnen de mogelijkheden die hiervoor bestaan binnen 

het toegelaten bouwprofiel.  

Bestaande constructies die hoofdzakelijk vergund zijn maar de toegelaten bouwafmetin-

gen overschrijden kunnen enkel uitgebreid worden indien de uitbreiding het toegelaten 

bouwprofiel niet overschrijdt.  

 Bij herbouw of overmacht moeten de voorschriften van het onderhavige RUP gevolgd 

worden. 
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A  Art. 4 projectzone ‘Brouwerij’   

Bestemming  categorie van gebiedsaanduiding: ‘wonen’ 

De projectzone bestaat uit de voormalige site van brouwerij Sterkens. Het RUP voorziet 

op de locatie in de mogelijkheid tot een woonontwikkeling die enerzijds de kern van Meer 

op kwalitatieve wijze afwerkt, en anderzijds een overgang voorziet naar het achterliggen-

de openruimtegebied.  

 

 

 

De woonfunctie vormt de hoofdbestemming binnen de projectzone bestaande uit wonin-

gen en de bijhorende uitrusting zoals tuinen, garages,…  

Met woningen worden bedoeld ééngezinswoningen en meergezinswoningen. Omwille 

van de draagkracht van de omgeving en de leefkwaliteit ligt de nadruk voor deze zone op 

ééngezinswoningen.  

De zone is bestemd voor  

– wonen met bijhorende uitrustingen onder de vorm van  

– ééngezinswoningen 

 

De oprichting van meergezinswoningen wordt niet toegelaten, behalve in het gedeelte 

van de projectzone dat, langsheen Meerdorp, in het verlengde ligt van de zone voor 

wonen en kernondersteunende functies. Deze zone wordt in overdruk aangeduid op het 

grafisch plan, langsheen Meerdorp over een diepte van 35m. 

– meergezinswoningen, enkel toegelaten binnen de zone voor meergezinswoningen 

en kernondersteunende functies zoals aangeduid in overdruk op het grafisch plan.  

 

De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (verharde 

en onverharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. De aan het wonen ver-

wante voorzieningen en infrastructuur bepalen mee de leef- en woonkwaliteit en de sfeer 

van een buurt.  

- Openbare nutsvoorzieningen: verlichting publieke ruimte, verkeerssignalisatie,…  

- Openbare verharde ruimten: wegenis, paden, pleinen,… 

- Openbare onverharde ruimten: parken, onverharde wegen en paden, speelpleinen, 

graspartijen, bermen, groenvoorzieningen, buurtsportveldje,…  

– aan het wonen verwante voorzieningen en infrastructuur bestaande uit :  

– openbare nutsvoorzieningen 

– openbare verharde ruimten 

– openbare onverharde ruimten. 

Vrije beroepen en huisgebonden kantoren zijn toegelaten als nevenbestemming in wo-

ningen binnen de gehele projectzone. Dit type activiteit is zeer goed verweefbaar met de 

woonfunctie en brengt veelal een zeer beperkte dynamiek met zich mee op voorwaarde 

dat deze slechts een beperkte oppervlakte inneemt. De betreffende vloeroppervlakte van 

deze functie moet dan ook kleiner zijn dan deze van het effectieve woongedeelte van de 

betrokken woning. 

– Volgende aan het wonen verwante en verweefbare activiteiten en voorzieningen, op 

maat van en inpasbaar in omgeving voor zover wonen steeds als hoofdfunctie aan-

wezig blijft en de activiteiten en voorzieningen rechtstreeks toegankelijk zijn vanaf het 

openbaar domein:  

– een complementaire functie met betrekking tot kantoorfunctie of vrij beroep, op 

voorwaarde dat de vloeroppervlakte van de complementaire functie maximaal 

50% van de totale gelijkvloerse vloeroppervlakte van de woning bedraagt. 
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In het gedeelte van de projectzone langsheen Meerdorp kunnen ook deze activiteiten en 

voorzieningen toegelaten worden, die in de rest van de kernwand - binnen de zone voor 

wonen en kernondersteunende functies en projectzone Veiling - toegelaten zijn.  

– kernondersteunende functies zoals kleinhandel, diensten, horeca, vrije beroepen, 

openbare en private gemeenschapsvoorzieningen, verweefbare lokale bedrijvig-

heid, socio-culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen in functie van het 

lokale verenigingsleven zijn toegelaten op maat van en inpasbaar in de omgeving, 

zij het enkel binnen de zone voor meergezinswoningen en kernondersteunende 

functies zoals in overdruk aangeduid op het grafisch plan. 

Inrichting en beheer  

Ingrepen, voorzieningen en activiteiten moeten beoordeeld worden op hun goede na-

buurschap en verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en ruimtelijke impact be-

treft. Het is van belang aan te tonen hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat 

al gerealiseerd is in de te beschouwen omgeving en welke rol het wil vervullen. 

De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de omvang van de voorgestelde ingreep. 

De beoordeling van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen afhankelijk van 

de schaal van de ingreep en de veroorzaakte dynamiek. 

Onverminderd bovenstaande zijn alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisa-

tie van de bestemming toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft 

verenigbaar zijn met de omgeving en voor zover voldaan is aan onderstaande voorwaar-

den. De goede ruimtelijke ordening mag daarbij op geen enkele manier geschaad wor-

den. 

Het aanvraagdossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet, 

afhankelijk van de beoogde ingreep, de nodige elementen bevatten om de beoordeling 

mogelijk te maken. De motivering voor de te beoordelen aspecten dient in de vergun-

ningsaanvraag steeds behandeld te worden in verhouding tot de omvang van de aange-

vraagde ingreep.  

Elke vergunningsaanvraag wordt minimaal beoordeeld op onderstaande punten: 

 1 globale inrichting op basis van integrale visie  

Er dient gestreefd te worden naar een architecturaal aantrekkelijk project met een kwali-

tatieve buitenaanleg. Binnen het RUP wordt er naar gestreefd om de zone in te richten 

als een samenhangend en kwaliteitsvol geheel waarin alle onderdelen op harmonieuze 

wijze tot elkaar in verhouding staan en volgens volgende ruimtelijke krachtlijnen:  

- integratie van het project in de overgang van de kernwand naar de achterliggende 

open vallei: doorzichten naar achterliggende vallei voorzien  

- wijze van behalen van de dichtheid in afstemming op de morfologie van de omgeving: 

geen hoge densiteit over de gehele zone, maar een goede invulling met woningtypolo-

gie zoals gewenst in rand van de landelijke kern van Meer. De stad beoogt hier eerder 

een landelijk woonkarakter met intensieve laagbouw, dan een doorgedreven sociaal 

woningaanbod. Er dient dus een overgang gerealiseerd worden tussen de gesloten 

kernbebouwing langsheen Meerdorp en open bebouwingsvormen richting vallei. 

- Duurzaamheid: er dient gestreefd te worden naar een architecturaal aantrekkelijk en 

duurzaam project dat samen met een kwalitatieve buitenaanleg een meerwaarde bete-

– De zone wordt ingericht als een samenhangend geheel volgens één globaal inrich-

tingsconcept waarin minimaal functionele verdeling, ontsluiting, publieke ruimten en 

groenvoorziening geregeld zijn.  
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kent  voor zowel de bewoners als voor de omgeving 

Met het oog op het realiseren van de zone volgens dit globaal inrichtingconcept dient een 

inrichtingsstudie voor de gehele zone opgesteld te worden. De inrichtingsstudie dient een 

globale visie voor de projectzone te bevatten met op zijn minst een opgave van: 

- het programma van het project met weergave van de wijze van realisatie van een 

verscheiden woonaanbod 

- de ontsluitingsstructuur van de projectzone in relatie tot de verwachte mobiliteit van 

bestemmingsverkeer;  

- de inplanting en de maximale afmetingen van de bouwvolumes met bijzondere aan-

dacht voor duurzaamheidsaspecten (compact bouwen, goede oriëntatie,..). Met be-

trekking tot de plaatsing van de bebouwing langsheen Meerdorp is het creëren van een 

verkeersveilige aantakking van de Driehoekstraat op Meerdorp een bepalend aan-

dachtspunt.  

- de aard en het aantal parkeervoorzieningen; 

- eventuele fasering in de ontwikkeling van het gebied; 

en een motivatie in functie van alle relevante opgegeven beoordelingspunten.  

Teneinde tijdig zicht te hebben op alle na te leven regels en vereisten en onverwachte 

adviezen na afwerking van de studie te vermijden, lijkt het bijzonder aangewezen om de 

opmaak van deze inrichtingsstudie minstens voor te bereiden in overleg met de betrok-

ken gemeentelijke diensten binnen de afdeling ‘grondgebiedszaken en technische dienst’ 

van de stad Hoogstraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien verschillende eigenaars betrokken zijn dienen deze zich akkoord te verklaren met 

deze globale inrichtingsstudie. Dit kan aangetoond worden door het voegen van onderte-

kende akkoordverklaringen bij de aanvraag. 

 

– De zone wordt aangelegd in een globale inrichting, waarbij de ontwikkelaar(s) mini-

maal voorziet in volgende gemeenschappelijke voorzieningen: weginfrastructuur en 

nutsvoorzieningen op het openbaar domein.  

– In het geval van een gefaseerde ontwikkeling, dient elke fase op zich een autonoom 

en kwalitatief geheel te vormen passend binnen het globaal inrichtingsconcept  

Bij beoordeling van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient de contextue-

le inpassing van de aangevraagde ingreep binnen de zone als geheel als randvoorwaar-

de meegenomen te worden. De vergunningsplichtige ingreep mag geen afbreuk doen 

aan het globale concept. 

– Bij aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor een ingreep dient te worden 

aangetoond dat het voorwerp van de aanvraag zich op kwalitatieve wijze inpast in de 

zone als geheel en toekomstige ontwikkeling volgens het globaal inrichtingsconcept 

niet hypothekeert. 

 

 

 2 Woningdichtheid: het behalen van de gewenste woondichtheid met een goede ste-
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denbouwkundige inpassing in de omgeving  

Gelet op de ligging van de projectzone in een overgangszone tussen de kern en het 

openruimtegebied wordt gestreefd naar een woningdichtheid van 15 tot 25 woningen per 

hectare. 

De woondichtheid moet afgestemd worden op de gewenste woondichtheid in relatie tot 

de bestaande woondichtheid in de omgeving. Deze dichtheid mag gedifferentieerd, met 

gebiedsgerichte variaties, gerealiseerd worden binnen de projectzone. In de projectzone 

moet echter een overgang gerealiseerd worden tussen gesloten kernbebouwing langs-

heen Meerdorp en de meer open bebouwingsvormen langsheen de Driehoekstraat en 

richting vallei. Buiten de percelen langsheen de straatwand Meerdorp wordt daarom 

gestreefd naar het bereiken van de vooropgestelde dichtheid via invulling met intensieve 

laagbouw. Met intensieve laagbouw worden grondgebonden woningen op een kleinere 

perceelsoppervlakte verstaan, voorzien van een voldoende ruimte voor private zuidgeori-

enteerde buitenruimten.  

Garanties op het realiseren van de beoogde woondichtheid kunnen het beste worden 

geboden door middel van een globale inrichtingsstudie voor de gehele projectzone. In-

dien verschillende eigenaars betrokken dienen deze zich dan akkoord te verklaren met 

deze inrichtingsstudie en zich te engageren voor de realisatie van de op eigen terrein 

vooropgestelde dichtheid. Dit engagement kan aangetoond worden door het voegen van 

ondertekende akkoordverklaringen bij de aanvraag. 

– De gewenste woningdichtheid binnen de projectzone bedraagt minimum 15 en maxi-

mum 25 woningen per ha. 

– De gewenste woondichtheid, bepaald door de minimaal en de maximaal opgelegde 

woondichtheid, dient globaal gerealiseerd te worden over de volledige oppervlakte 

van de bestemmingszone. Binnen de bestemmingszone kunnen gebiedsgerichte va-

riaties in de woondichtheid toegelaten worden, zolang gemiddeld gerekend over de 

gehele oppervlakte van de bestemmingszone de gewenste woondichtheid wordt be-

haald. Deze variaties kunnen worden toegelaten voor zover ze passen binnen de op-

gegeven krachtlijnen voor de projectzone en aangetoond kan worden dat de gewens-

te woondichtheid voor de gehele zone wordt behaald.  

 3 Bebouwingstypologie en - profiel 

De aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het woongebied voor alle doelgroepen wordt 

mede bepaald door een differentiatie in perceelgrootte en een gezonde mix aan woon- 

en bouwtypologieën. Er moet in principe ruimte voorzien worden voor de huisvesting van 

alleenstaanden tot grotere gezinnen. 

– Er dient een aanbod van diverse perceelsgrootten gerealiseerd te worden met bouw- 

en woontypologieën die verenigbaar zijn met de bebouwingstypologieën van de om-

geving. 

In de projectzone moet een overgang gerealiseerd worden tussen de gesloten kernbe-

bouwing langsheen Meerdorp en de meer open bebouwingsvormen langsheen de Drie-

hoekstraat en richting vallei van de Beek.  

Buiten de zone voor meergezinswoningen en kernondersteunende functies kan gekop-

pelde bebouwing van ééngezinswoningen uitzonderlijk toegestaan worden langsheen de 

bestaande Driehoekstraat. Dit kan niet toegestaan worden in de rest van de projectzone 

die een overgang maakt naar de open vallei van De Beek. 

De dimensionering van de gebouwen (bouwlagen, kroonlijsthoogte, nokhoogte) wordt 

afgestemd op de bebouwing die toegestaan wordt in de ‘zone voor wonen en kernonder-

steunende functies’ en de ‘zone voor landelijk wonen’. 

– In de projectzone worden uitsluitend volgende bouwtypologieën toegestaan: open of 

halfopen bebouwing 

– Binnen de overdruk zone voor meergezinswoningen en kernondersteunende func-

ties is in uitzondering wel aaneengesloten of gekoppelde bebouwing toegelaten.  

– Langsheen de bestaande Driehoekstraat is in uitzondering, ook buiten de zone 

voor meergezinswoningen en kernondersteunende functies, wel gekoppelde be-

bouwing toegelaten met een maximum van 4 gekoppelde woningen.  

 

– Het aantal bouwlagen bedraagt maximum 2 bouwlagen exclusief dakverdieping.  



  

Hoogstraten – RUP Meer Oost – stedenbouwkundige voorschriften IOK plangroep 27 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

– Buiten de zone voor meergezinswoningen en kernondersteunende functies: 

– De kroonlijsthoogte of de rand van het plat dak bedraagt maximum 7,00 m.  

– Bij hellende of gebogen daken wordt in het dakvolume nog maximaal 1 extra 

bouwlaag toegelaten. De dakvorm is vrij voor zover de nokhoogte maximum 12,00 

m bedraagt en de dakhellingen maximum 45° zijn. 

– Binnen de zone voor meergezinswoningen en kernondersteunende functies:  

– De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 7,00 m 

– Een aanvullende dakverdieping kan voorzien worden onder hellend dak voor zo-

ver de nokhoogte maximum 12,00 m bedraagt en de dakhellingen maximum 45° 

zijn of als een bijkomende bouwlaag met plat dak die minimum 3,00 m afstand 

houdt ten opzichte van zowel voor- als achtergevel en maximum bouwhoogte van 

10,00m heeft.  

 4 Geslaagdheid van de contextuele inpassing 

Het is van belang aan te tonen hoe het globale project zich verhoudt tot de omgeving en 

welke functionele en visuele relaties gelegd worden met de omgeving:  

- morfologische afstemming op de omgeving 

- afstemming van het karakter van de nieuwe wijk op de omgeving 

- landschappelijke inpassing 

- differentiatie in de woningdichtheid afgestemd op de omgeving 

- beperkte impact op de omgeving 

- voorzien van functionele doorsteken voor trage weggebruikers, bv. richting zone artikel 

6.1 

- doorzichten naar de vallei 

- …  

– Het project dient zich op een ruimtelijk kwalitatieve wijze in te passen in de omgeving, 

waarbij rekening gehouden wordt met:  

– de wijze waarop het project ruimtelijk aansluit op de aangrenzende omgeving en 

een meerwaarde biedt voor de omgeving; 

– de wijze waarop het project in de inrichting en vormgeving inspeelt op kenmerken 

van de omgeving;  

– de mate waarin het project rekening houdt met de ruimtelijke draagkracht van de 

omgeving; 

– de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project;  

– de wijze van het behalen van de gewenste woondichtheid in afstemming op de 

omgeving. 
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Ook elke individuele ingreep dient ingepast te worden in de omgeving op stedenbouw-

kundig en morfologisch, alsook met betrekking tot de impact en/of bijdrage op de alge-

mene ruimtelijke en/of beeldkwaliteit. De ingreep mag geen afbreuk doen aan het globale 

concept.  

Elke verbouwing, nieuwbouw of ingreep moet op een contextuele wijze ingepast worden 

in het beeld van de wijk als omgeving. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelop-

bouw (hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm en -helling (hoogte, dakven-

sters, hoek, materialen), de uitsprongen en het materiaalgebruik op een doordachte, 

samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd moeten worden. Dit contextuele 

inpassen duidt echter niet op het kopiëren van een bestaande typologie. Een werk kan 

zich inpassen in zijn omgeving door een juist schaalgebruik, geledingen, materiaalge-

bruik en vormgeving en toch afwijken van de bestaande typologie.  

– Ingrepen binnen de zone dienen te getuigen van een streven naar contextuele inpas-

sing in de wijk als omgeving. Bij aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning dient 

te worden aangetoond dat het voorwerp van de aanvraag zich op kwalitatieve wijze 

inpast in de zone als geheel. Voor de beoordeling wordt rekening gehouden met:  

– de stedenbouwkundige inpassing van de voorgestelde ingreep 

– de beoogde ruimtelijke en visuele kwaliteit, met aandacht voor de relatie tussen de 

nieuwe architectuur en het bestaande weefsel  

 

 

Naast wonen zijn ook enkele verwante en verweefbare activiteiten toegelaten, alsook 

ruimere kernondersteunende functies in de overdrukzone voor meergezinswoningen en 

kernondersteunende functies. Ook voor deze activiteiten dient aangetoond te worden dat 

ze passen in de beoogde omgeving wat betreft schaal, dynamiek en impact (verenig-

baarheidstoets) .  

– Voorgenomen activiteiten kunnen slechts toegelaten worden voor zover ze inpassen 

in de omgeving, waarbij rekening gehouden wordt met:  

– de relatie van de activiteit met de in de omgeving aanwezige functies  

– de mate waarin de schaal van de activiteiten aansluit bij de schaal van de activitei-

ten in de omgeving 

– de mate waarin stedenbouwkundige handelingen, constructies en installaties uit-

gevoerd worden zodat de hinder naar de omgeving beperkt wordt.  

– de te verwachten invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten ge-

bruikers of bezoekers. 

 5 Ontsluiting, mobiliteit en verkeersleefbaarheid  

De projectzone grenst zowel aan Meerdorp als aan de Driehoekstraat. Bijkomende we-

genis om de woonontwikkeling te ontsluiten wordt enkel toegestaan aantakkend op de 

Driehoekstraat. Het is niet aangewezen om een bijkomende aantakking te voorzien op 

Meerdorp, gezien ter hoogte van de projectzone in de bestaande toestand reeds twee 

kruisingen op korte afstand van elkaar gelegen zijn (meer bepaald Meerdorp x Rommen-

straat en Meerdorp x Driehoekstraat).  Het inrichten van een bijkomende kruising zou een 

verkeersonveilige aaneenschakeling van kruisingen tot stand brengen.  

Bij het uitzetten van de nieuwe wegenis moet bijzondere aandacht uitgaan naar  

De aantakking op de Driehoekstraat die op voldoende wijze dient uitgewerkt en aange-

legd te worden. Het is niet uitgesloten dat hiervoor aanpassingen aan de Driehoek-

straat vereist zijn. Om die reden wordt een positief advies van de gemeentelijke dienst 

Openbare werken (grondsgebiedszaken en technische dienst) vereist.  

– Nieuwe wegenis voor de ontsluiting van de woonzone voor gemotoriseerd bestem-

mingsverkeer richting het hoger verkeersnetwerk dient op kwalitatieve en voldoende 

wijze aan te sluiten op de Driehoekstraat. De nieuwe wegenis wordt tegelijk zodanig 

aangelegd dat vanuit de Driehoekstraat een functionele en visuele relatie ontstaat met 

de achterliggende ‘zone voor gemengd bouwvrij open ruimtegebied’. 
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het creëren van een functionele en visuele relatie met het achterliggende open ruimtege-

bied. Het tot stand brengen van zichtrelaties richting de vallei vormt immers één van de 

krachtlijnen in de visie voor de zone 

 

 

 

Al de straten binnen de projectzone moeten in eerste instantie fungeren als kwalitatieve 

verblijfsruimten waar de verkeersfunctie een ondergeschikte rol inneemt. Het karakter 

van woonerf moet benadrukt worden in de inrichting van de wegenis. 

De integratie in het openbaar domein moet zodanig zijn dat ze integraal deel uitmaken 

van de specifieke omgeving en naar vormgeving, inrichting en materiaalgebruik een 

eenheid vormen met de omgeving. De integratie op privaat domein kan een maximale 

afscherming ten opzichte van het openbaar domein inhouden.  

– In functie van verkeersleefbaarheid dient gestreefd te worden naar een autoluwe 

woonbuurt. De ontsluiting van de zone alsook de erfontsluitingen dienen verder geop-

timaliseerd te worden met aandacht voor de zwakke weggebruiker, verkeersleefbaar-

heid en veiligheid, waarbij rekening gehouden wordt met volgende punten:  

– De inrichting van alle wegenis binnen de projectzone moet het verblijfskarakter 

benadrukken door het gebruik van kleinschalige verhardingsmaterialen, groenaan-

leg, straatmeubilair. 

– Autostaanplaatsen moeten maximaal geïntegreerd worden, zowel op privaat als 

op openbaar domein.  

Bij de ontwikkeling van het plangebied dient voldoende aandacht te gaan naar kwalitatie-

ve aanknopingen met zachte verkeersassen (fiets- en voetgangersverbindingen, aanslui-

ting op openbaar vervoersnetwerk) om een bepaalde doorwaadbaarheid te realiseren en 

betrokkenheid/relatie met de omgeving te verhogen.  

– Bij de ontwikkeling van de zone dient gestreefd te worden naar een meervoudige 

ontsluiting van de wijk voor trage weggebruikers door realisatie van kwalitatieve 

doorsteken naar de omgeving en aanknopingen met bestaande verkeersassen.  

Voor woongebouwen wordt daarbij in principe de norm van minimaal 1,5 parkeerplaats 

per woongelegenheid gehanteerd.  

 

 

Voor voldoende fietsstalcomfort dienen de fietsstalruimten minimaal op goed toegankelij-

ke locaties bij toegangen van gebouwen voorzien te worden. 

– Er dient aangetoond te worden dat gepaste maatregelen getroffen worden voor op-

vang van de parkeerbehoeften. Daarnaast dient eveneens in voldoende fietsstallings-

ruimte voorzien te worden. 

– Parkeerbehoeften kunnen opgevangen worden op privaat domein of gebundeld in 

collectieve parkeervoorzieningen.  

– De inrichting van fietsstallingsruimten dient te getuigen van voldoende aandacht 

voor fietsstalcomfort.  

 6 Leef- en omgevingskwaliteit  

Binnen deze bestemmingszone moet er voldoende ruimte voorzien worden voor kwalita-

tieve publieke ruimten en openbaar groen. Pleinfuncties kunnen een bijdrage aan het 

– Kwalitatieve publieke ruimten en openbaar groen  

– De aanleg van de publieke ruimten en het openbaar domein dient te getuigen van 

ruimtelijke en visuele kwaliteit en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de wijk 

als leefomgeving. Bij de ontwikkeling van de zone dienen de onbebouwde ruimten 

een maximaal groen karakter te krijgen. 

– Tenminste 10% van de oppervlakte van de zone moet aangelegd worden als aan-

eengesloten functionele groene ruimte met openbaar karakter ten dienste van de 

wijk als omgeving. Hierbij zijn straatbermen en restgroen niet inbegrepen.  
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aangenaam verblijven en het recreëren op het openbaar domein. Door groenstructuren 

onderdeel te laten uitmaken van de nieuwe identiteit van de omgeving wordt bijgedragen 

tot een aangename woonomgeving 

 

Er moet bij de woongelegenheden voldoende ruimte voorzien worden voor een bruikbare 

private buitenruimte, met een maximum aan groen voor de tuinen. Ter verhoging van de 

woon- en leefkwaliteit is het van belang deze private buitenruimten zuid te oriënteren. Het 

type private buitenruimte hangt samen met het woningtype: private tuin, patio, terras,… 

– Kwalitatieve private buitenruimten 

– In projecten moet het aanbod aan private buitenruimten afgestemd worden op de 

doelgroepen met aandacht voor functionaliteit en gunstige oriëntatie.  

– Met uitzondering van de woningen binnen de zone voor meergezinswoningen en 

kernondersteunende functies dient elke woning te beschikken over een private 

tuin waarvan de oppervlakte minimum 40% van de perceelsoppervlakte bedraagt.  

 – De projecten dienen te getuigen van architecturale kwaliteit waarbij aandacht besteed 

wordt aan kwalitatief en duurzaam materiaalgebruik.  

 

 

 

 

 

 7 Duurzaamheidsaspecten  

 

De maatregelen inzake waterhuishouding zijn duidelijk aangegeven en beschreven in het 

vergunningsdossier en dienen voor wat betreft de gemeenschappelijke maatregelen 

gerealiseerd te worden ten laatste tegelijk met de voltooiing van de bouwwerken bepaald 

in de stedenbouwkundige vergunning of voor wat betreft de maatregelen bij de gebou-

wen afdwingbaar opgelegd te worden aan de bouwheren. 

Integraal waterbeheer: 

– De afvoer van overtollig hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een volledig 

gescheiden stelsel. 
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De aanleg van alle gebouwen en van alle verhardingen, inclusief deze die bestemd zijn 

om te worden ingelijfd bij het openbaar domein, dient zodanig te gebeuren dat voldaan 

wordt aan deze bepalingen. Waar de verhardingen onvoldoende of niet-waterdoorlatend 

zijn, moet het hemelwater naar doorlaatbare zones worden afgeleid voor infiltratie of 

worden opgevangen voor gebufferde afvoer. 

Het equivalent van het minimumbuffervolume kan gerealiseerd worden door een verde-

ling tussen individuele maatregelen bij de gebouwen (hetzij uitgevoerd door de ontwikke-

laar, hetzij door de bouwheer) en gemeenschappelijke maatregelen in het openbaar 

domein (uitgevoerd door de ontwikkelaar). De ontwikkelaar dient echter minstens maat-

regelen te nemen zodat aan deze bepalingen voldaan is voor het equivalent afkomstig 

van de verhardingen die deel uitmaken van het openbaar domein. In concreto betekent 

dit dat de ontwikkelaar minstens een infiltratie- en buffervoorziening dient aan te leggen 

voor het equivalent afkomstig van het openbaar domein. Bij voorkeur wordt dit ook ruimer 

gedimensioneerd worden ten behoeve van het resterende equivalent. 

Maatregelen die genomen kunnen worden om aan deze principes te voldoen zijn bijvoor-

beeld:  

- Maximaliseren van het hergebruik van hemelwater, het gebruik van groendaken,… 

- Het gebruiken van waterdoorlatende verhardingen of halfverhardingen 

- Het aanleggen van Infiltratie- en bufferbekkens, wadi’s, infiltratievelden, e.d.  Waterpar-

tijen en/of wadi’s kunnen creatief ingeschakeld worden in het openbaar domein, bv. 

door integratie in speelzones.  

– Hemelwater dient opgevangen en maximaal hergebruikt te worden. Overtollig hemel-

water wordt maximaal ter plaatse geïnfiltreerd alvorens het gebufferd afgevoerd wordt 

naar oppervlaktewater of openbare RWA.  

– Dimensionering van buffercapaciteit en afvoerdebieten dient te worden bepaald vol-

gens de meest actuele code van goede praktijk voor integraal waterbeheer. De nodi-

ge voorzorgen dienen genomen worden in functie van effectiviteit van de bufferende 

werking. 

– De bepalingen met betrekking tot hergebruik, infiltratie en buffering worden gereali-

seerd hetzij door de ontwikkelaar, hetzij individueel door de bouwheren, hetzij een 

combinatie van beide. De voorzieningen gerelateerd aan openbare verhardingen wor-

den in principe collectief voorzien.  

 

 

Verhardingen die aanleiding kunnen geven tot verontreiniging zijn bijvoorbeeld parkings, 

laad- en loskades.  Een voorbeeld van een specifieke zuivering is het voorzien van een 

KWS-afscheider op de afwatering van niet-waterdoorlatende verhardingen die de first-

flush-afvoer kan opvangen 

– Waar risico op verontreiniging bestaat, moeten maatregelen getroffen worden om 

negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te ver-

mijden. 

 – Voor grootschalige ondergrondse constructies dient aangetoond te worden dat geen 

significant schadelijke effecten met betrekking tot de grondwaterhuishouding te ver-

wachten zijn. 

– Bij alle bemalingen dienen een aantal milderende maatregelen in acht genomen te 
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worden: het zijdelings afsluiten van de bouwput bij bemaling, bemalingswater via re-

tourbemaling weer laten infiltreren in de nabije omgeving. 

 Biodiversiteit  

– Voor de aanleg van groenvoorzieningen binnen het openbaar domein of publieke 

ruimten dient gebruik gemaakt te worden van streekeigen en standplaatsgeschikte 

soorten. 

 Andere duurzaamheidsaspecten  

Vergunningsaanvragen worden minstens beoordeeld op: 

– De mate waarin bij de inrichting van het terrein en de uitvoering van gebouwen en 

constructies rationeel gebruik gemaakt wordt van duurzame, milieuverantwoorde ma-

terialen. 

Voorbeelden van het hiernaast omschreven principe:  

- Beperken van energieverbruik door compact bouwen in relatie tot volume-efficiëntie  

- het inzetten van oriëntatiemogelijkheden van bouwzone, bouwprofiel en leeftuin om 

maximale zonnewinsten en daglichttoetreding mogelijk te maken. Een goede oriëntatie 

betekent dat leeftuin, leefruimten en een gedeelte van het dakvolume tussen het zuid-

oosten en het zuidwesten, over het zuiden, georiënteerd zijn.  

- het aanbieden van mogelijkheden voor plaatsing van constructies voor zonenergiewin-

ning onderdeel uitmakend van de architecturale uitwerking van gebouwen,…. Dit dient 

afgewogen te worden in relatie tot de rol die groendaken kunnen spelen in functie van 

duurzaam waterbeheer.  

- Energiezuinige verlichtingssystemen intern en extern 

- Het benutten van mogelijkheden op collectieve energievoorziening 

– De mate waarin bij de inrichting van zone en het architecturaal ontwerp voor de uit-

voering van de gebouwen mogelijkheden gecreëerd en benut worden in functie van 

rationeel energiegebruik en/of energiezuinige technieken worden ingezet. Hierbij zal 

minstens gelet worden op 

– Bouwprofiel dat compact bouwen mogelijk maakt 

– Het nastreven van een goede oriëntatie van bouwzone, leeftuin, bouwprofiel en 

dakvolume 

 

 8 Toegankelijkheid  

 – De openbare wegen en de niet-openbare wegen die voor het publiek toegankelijk zijn, 

worden integraal toegankelijk (her)aangelegd of (her)ingericht, ook voor wat betreft de 

niet vergunningsplichtige ingrepen. 

– Halteplaatsen voor gemeenschappelijk vervoer dienen te worden ingericht zodat zij 

toegankelijk zijn voor personen met een verminderde mobiliteit. 

– Alle gebouwen of delen van gebouwen, domeinen en infrastructuren die toegankelijk 

zijn voor het publiek, of waar personeel tewerk gesteld wordt, moeten toegankelijk zijn 

voor personen met een verminderde mobiliteit.  
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 – Indien de gebouwen of delen van gebouwen waar personeel tewerk gesteld wordt niet 

in aanmerking komen om personeel met een beperking te activeren, kunnen zij voor 

die gedeelten een afwijking van deze verplichting vragen, zo deze verplichting niet te-

vens bij wet of besluit verplicht zijn. 

 9 Aandacht voor erfgoed  

Onroerend erfgoed Antwerpen geeft aan dat mogelijk nog ongestoorde gronden aanwe-

zig zijn waar archeologisch erfgoed kan aangetroffen worden. In functie van de vrijwaring 

van het archeologisch potentieel lijkt in toepassing van de regelgeving terzake een ar-

cheologisch vooronderzoek op de projectzone niet uit te sluiten.  

– Bij ontwikkeling van de zone dient aandacht besteed te worden aan eventueel archeo-

logisch potentieel.  
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B Art. 5 projectzone ‘Veiling’  

Bestemming categorie van gebiedsaanduiding: ‘wonen’ 

De projectzone omvat de directe omgeving van de huidige site van Veiling Meer. Het 

RUP voorziet op deze locatie in de mogelijkheid tot een heroriëntatie van de huidige 

KMO-zone naar een ontwikkeling van een gemengd kernproject met een menging van 

wonen en kernondersteunende functies waarbij vooraan op het huidige perceel van de 

Veiling voorzien wordt in een plein dat publieke ruimte biedt voor parkeren en dorpsacti-

viteiten. De projectzone moet een essentieel functioneel onderdeel gaan vormen van de 

kern van Meer.  

 

 De zone is bestemd voor  

– wonen met bijhorende uitrustingen onder de vorm van  

– ééngezinswoningen 

– meergezinswoningen  

Functies die het kernkarakter ondersteunen kunnen toegelaten worden op voorwaarde 

dat deze verweefbaar zijn met de hoofdfunctie wonen binnen de kern van Meer. Gezien 

de specifieke rol die voor de zone wordt weggelegd binnen de kern van Meer dienen  

ook kernondersteunende functies een plaats te krijgen. 

Deze functies moeten echter op maat zijn van de omgeving waarin ze zich bevinden en 

kunnen slechts toegelaten worden indien goed nabuurschap en verenigbaarheid met de 

woonomgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft niet in het gedrang komt. Om dit 

te bewaken worden bij de beoordeling vergunningsaanvragen ten minste volgende ele-

menten getoetst (verenigbaarheidstoets):  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;  

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers of bezoe-

kers;  

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;  

- de inpassing in de omgeving 

– kernondersteunende functies zoals kleinhandel, diensten, horeca, vrije beroepen, 

openbare en private gemeenschapsvoorzieningen, verweefbare lokale bedrijvigheid, 

socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen in functie van het lokale 

verenigingsleven. Deze aan het wonen verwante en verweefbare activiteiten en voor-

zieningen zijn slechts toegelaten op maat van en inpasbaar in de omgeving.  

De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (verharde 

en onverharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. De aan het wonen 

verwante voorzieningen en infrastructuur bepalen mee de leef- en woonkwaliteit en de 

sfeer van een buurt.  

- Openbare nutsvoorzieningen: verlichting publieke ruimte, verkeerssignalisatie,…  

– aan het wonen verwante voorzieningen en infrastructuur bestaande uit :  

– openbare nutsvoorzieningen 

– openbare verharde ruimten 

– openbare onverharde ruimten. 
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- Openbare verharde ruimten: wegenis, paden, pleinen,… 

- Openbare onverharde ruimten: parken, onverharde wegen en paden, speelpleinen, 

graspartijen, bermen, groenvoorzieningen, buurtsportveldje,…  

Inrichting en beheer  

Ingrepen, voorzieningen en activiteiten moeten beoordeeld worden op hun goede na-

buurschap en verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en ruimtelijke impact be-

treft. Het is van belang aan te tonen hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat 

al gerealiseerd is in de te beschouwen omgeving en welke rol het wil vervullen. 

De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de omvang van de voorgestelde ingreep. 

De beoordeling van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen afhankelijk van 

de schaal van de ingreep en de veroorzaakte dynamiek. 

Onverminderd bovenstaande zijn alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisa-

tie van de bestemming toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft 

verenigbaar zijn met de omgeving en voor zover voldaan is aan onderstaande voorwaar-

den. De goede ruimtelijke ordening mag daarbij op geen enkele manier geschaad wor-

den. 

Het aanvraagdossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet, 

afhankelijk van de beoogde ingreep, de nodige elementen bevatten om de beoordeling 

mogelijk te maken. De motivering voor de te beoordelen aspecten dient in de vergun-

ningsaanvraag steeds behandeld te worden in verhouding tot de omvang van de aange-

vraagde ingreep.  

Elke vergunningsaanvraag wordt minimaal beoordeeld op onderstaande punten.  

 1 Globale inrichting op basis van integrale visie  

Binnen het RUP wordt er naar gestreefd om de zone in te richten als een samenhan-

gend en kwaliteitsvol geheel waarin alle onderdelen op harmonieuze wijze tot elkaar in 

verhouding staan en volgens volgende ruimtelijke krachtlijnen: 

De zone wordt ingericht als een samenhangend geheel volgens een globaal inrichtings-

concept dat minstens beantwoordt aan volgende bepalingen:  

- PLEIN: Op het voorste terreindeel van perceel 205K aansluitend op Meer-

dorp/Meerleseweg, zoals indicatief aangeduid op het grafisch plan, dient een onbe-

bouwde ruimte met pleinfunctie behouden te blijven. Dit plein over het voorste deel 

van perceel 205K moet minimaal een diepte hebben van 50,00m vanuit de voorste 

perceelsgrens, gemeten ter hoogte van het centrum van het bestaande plein. Hierdoor 

wordt de begrenzing van het plein minimaal gelegd ter hoogte van de voorgevelbouw-

lijn van de bestaande bedrijfsgebouwen. Het plein mag ook dieper uitgewerkt worden 

tot maximaal 70,00m vanuit de voorste perceelsgrens.  

- Het plein wordt evenwichtig uitgewerkt in minstens volgende verschillende functionele 

pleindelen waarbij deze delen gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden bij speci-

fieke evenementen en dorpsactiviteiten:  

- Een gedeelte met parkeerfunctie  

- Een gedeelte als hoofdzakelijk verkeersvrij verhard plein dat toegang geeft tot de 

bebouwing rondom het plein voor en wordt ingericht als een verkeervriendelijk ver-

– Aansluitend op de bestaande openbare weg Meerlseweg wordt binnen de projectzone 

een onbebouwde ruimte vrijgelaten die een functionele pleinfunctie voor Meer kan 

opnemen, als plein met publiek karakter.  

– Dit plein reikt tot een diepte van minimaal 50m en maximaal 70m uit de voorste 

perceelsgrenzen.  

– Het plein dient in functionele en ruimtelijke relatie te staan tot het bestaande 

openbaar domein in de kern van Meer.  

– Het plein wordt ingericht als kwalitatieve publieke ruimte. Min. 500m² van het plein, 

aansluitend op de bestaande openbare weg, wordt ingericht als publieke parkeer-

zone. De resterende oppervlakte van het plein wordt ingericht als hoofdzakelijk 

verkeersvrij verhard plein. De inrichting van de verschillende pleindelen moet ge-

richt zijn op het samenhangende totaalbeeld van de publieke ruimte.  
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blijfsgebied met prioriteit voor de zwakke weggebruiker. Publieke en/of private par-

keervoorzieningen dienen echter bereikbaar te zijn voor gemotoriseerd verkeer.  

 

 

 

 

 

– Naast bebouwing aan Meerdorp en Meerleseweg, kan bebouwing opgericht worden 

langsheen het openbaar plein ter afwerking van de pleinwanden:  

– De architectuur en inplanting van de verschillende bouwprojecten dient met elkaar 

in harmonie te zijn. Uniforme pleinwanden worden echter vermeden door gebruik 

te maken van schaaldifferentiatie in de bebouwing, afwisseling van bouwtypologie 

en/of geledingen in de gevelopbouw, afwisseling in materiaalgebruik en vormge-

ving, alsook door het voorzien van ruimte voor functionele beeldbepalende groen-

voorzieningen.  

- PLAATSING VAN DE GEBOUWEN OP DE PLEINWANDEN 

- De oostelijke pleinwand is de pleinwand die, vanuit de Meerleseweg/Meerdorp be-

keken, achteraan op het plein komt te liggen. Deze kan bebouwd worden als een 

achteruitgestelde afwerking van de kernwand. Dit houdt in de dat de maximale 

bouwdiepte ter hoogte van deze projectzone uitzonderlijk dieper wordt gelegd dan in 

de rest van de kernwand. De bebouwing moet gericht worden op het plein en dient 

architecturaal kwalitatief uitgewerkt te worden gezien de rol als beeldvormende ach-

terste pleinwand. Bij de oprichting van de bebouwing worden doorzichten naar het 

achterste perceelsdeel vrijgehouden om tevens de link te leggen met de achtergele-

gen open ruimte (cfr. art. 1.1).  

- De zuidelijke pleinwand kan uitgevoerd worden als een harde pleinwand. Deze 

pleinwand mag ingevuld worden met bebouwing gericht op het plein. Dit biedt onder 

meer de mogelijkheid woongelegenheden te voorzien met een zuidelijke tuinoriënta-

tie. In deze bebouwingswand kan ook ruimte voorzien worden voor andere kernon-

dersteunende functies. Daarbij wordt met name gedacht aan inpassing van de be-

staande recreatieve voorzieningen (schietstand).  

- De noordelijke pleinwand is gezien de ruimtelijke configuratie beeldbepalend vanuit 

Meerdorp. Gevarieerde invulling met ruimte voor groenvoorzieningen komt de 

beeldkwaliteit ten goede.  

– Op de oostelijke pleinwand, die afhankelijk van de uiteindelijke pleindiepte komt te 

liggen op minimaal 50,00m en maximaal 70,00m diepte vanuit de voorste per-

ceelsgrens kan bebouwing opgericht worden met een bouwdiepte van maximum 

25,00m. Daarbij wordt minimaal 5,00m afstand bewaard tot de achterste be-

stemmingsgrens. In de voorgevels gericht op het plein mogen geen gesloten ga-

ragepoorten worden voorzien met uitzondering van eventuele toegangen tot ge-

bundelde parkeervoorzieningen. Bij het oprichten van deze bebouwing wordt mi-

nimaal 1 onbebouwd doorzicht naar de achterliggende open ruimte voorzien, 

waarin tevens ruimte voorzien wordt voor 1 functionele doorsteek voor langzaam 

verkeer naar het achterliggend gebied.  

– Op de zuidelijke pleinwand kan bebouwing opgericht  worden waarbij de voorge-

velbouwlijn samenvalt met de pleinrand De bebouwing aan de pleinwand heeft 

een maximale bouwdiepte van 15m. Deze bouwdiepte geldt niet binnen een zone 

van 20m diep langsheen Meerdorp en Meerleseweg ter hoogte van de hoek ge-

vormd door de zuidelijke pleinwand en Meerdorp en Meerleseweg. In de voorge-

vels gericht op het plein mogen geen gesloten garagepoorten worden voorzien 

met uitzondering van eventuele toegangen tot gebundelde parkeervoorzieningen. 

– De noordelijke pleinwand mag voor 80% bebouwd worden waarbij de bebouwing 

opgericht wordt op een voorgevelbouwlijn die samenvalt met de pleinrand of 

plaatselijk maximaal 5m achteruitspringt om ruimte te geven aan een semi-

publieke groenzone aansluitend op het plein. De bebouwing aan de pleinwand 

heeft een maximale bouwdiepte van 20m. Deze bouwdiepte geldt niet binnen een 

zone van 20m diep langsheen de Meerleseweg ter hoogte van de hoek gevormd 

door de noordelijke pleinwand en de Meerleseweg. In de voorgevels gericht op het 

plein mogen geen gesloten garagepoorten worden voorzien met uitzondering van 

eventuele toegangen tot gebundelde parkeervoorzieningen.  

- GEMENGDE INVULLING PLEINWANDEN  – De bebouwing op de pleinwanden krijgt een gemengde invulling, bestaande uit een 
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- Om de meerwaarde van de kernondersteunende functies voor het kernweefsel van 

Meer te benadrukken zouden de betrokken voorgevels gerealiseerd kunnen worden 

met een ‘open karakter’ om de gelijkvloerse activiteiten in relatie brengen met het 

plein. 

menging van woonfuncties en kernondersteunende functies:  

– De bebouwing aan de pleinwanden dient op het gelijkvloers voor tenminste 20% 

ingevuld te worden met kernondersteunende functies, andere dan wonen.  

– Bij invulling van de gelijkvloerse bebouwing met woonfunctie dient maximaal voor-

zien te worden in kwalitatieve buitenruimten in te richten als tuin.  

- DOORSTEEK LANGZAAM VERKEER  – Vanop het plein met openbare functie dient minstens 1 functionele doorsteek voor 

langzaam verkeer naar de achterliggende open ruimte voorzien te worden:  

– De aansluiting tussen deze doorsteek en het openbaar domein in de kern van 

Meer dient binnen de projectzone geïntegreerd te worden in de functionele pleinin-

richting. Buiten het plein dient de doorsteek in halfverharding of onverhard aange-

legd te worden. Bij de aanleg dienen duurzame oplossingen gekozen te worden 

om de stevigheid en de slijtvastheid van de ondergrond te garanderen. 

–  De doorsteek is voorbehouden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het voor hulp-

diensten en beheersvoertuigen toegankelijk maken van de verbinding kan worden 

toegestaan.  

Met het oog op het realiseren van de zone volgens dit globaal concept wordt best een 

inrichtingsstudie voor de gehele zone opgesteld. De inrichtingsstudie dient een globale 

visie voor de projectzone te bevatten met op zijn minst een aanduiding van: 

- het programma van het project met detaillering van het functioneel programma (wo-

ningen, vereiste kernondersteunende functies,…) 

- de pleininrichting en de doorsteek voor langzaam verkeer naar het achterliggende 

gebied inrichting van verkeersvrije pleindelen en parkeerzones  

- de inplanting en de maximale afmetingen van de bouwvolumes met bijzondere aan-

dacht voor oriëntatie en bezonningsmogelijkheden van woningen.  

- de aard en het aantal parkeervoorzieningen; 

Indien verschillende eigenaars betrokken zijn dienen deze zich akkoord te verklaren met 

deze globale inrichtingsstudie. Dit kan aangetoond worden door het voegen van onder-

tekende akkoordverklaringen bij de aanvraag. 

Teneinde tijdig zicht te hebben op alle na te leven regels en vereisten en onverwachte 

adviezen na afwerking van de studie te vermijden, lijkt het bijzonder aangewezen om de 

opmaak van deze inrichtingsstudie minstens voor te bereiden in overleg met de betrok-

ken gemeentelijke diensten binnen de afdeling ‘grondgebiedszaken en technische 

dienst’ van de stad Hoogstraten. 
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 – In het geval van een gefaseerde ontwikkeling, dient elke fase op zich een autonoom 

en kwalitatief geheel te vormen passend binnen het globaal inrichtingsconcept.  

 – Bij aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor een ingreep dient te worden 

aangetoond dat het voorwerp van de aanvraag zich op kwalitatieve wijze inpast in de 

zone als geheel en toekomstige ontwikkeling volgens het globaal inrichtingsconcept 

niet hypothekeert. 

 2 Bebouwingsprofiel  

De dimensionering van de gebouwen (bouwlagen, kroonlijsthoogte, nokhoogte) wordt 

afgestemd op de bebouwing die toegestaan wordt in de ‘zone voor wonen en kernonder-

steunende functies’. 

– Het aantal bouwlagen bedraagt maximum 2 bouwlagen, exclusief dakverdieping:  

– De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 7,00 m.  

– Een aanvullende dakverdieping kan voorzien worden onder hellend dak voor zo-

ver de nokhoogte maximum 12,00 m bedraagt en de dakhellingen maximum 45° 

zijn of als een bijkomende bouwlaag met plat dak die minimum 3,00 m afstand 

houdt ten opzichte van zowel voor- als achtergevel en maximum bouwhoogte van 

10,00m heeft. 

 3 Geslaagdheid van contextuele inpassing  

Het is van belang aan te tonen hoe het globale project zich verhoudt tot de omgeving en 

welke functionele en visuele relaties gelegd worden met de omgeving.  

 

 

 

Het bebouwingsprofiel langsheen Meerdorp en Meerlseweg, alsook op de noordelijke en 

zuidelijke pleinwand dient afgestemd te worden op de bouwprofielen zoals deze toege-

laten worden in de aanpalende ‘zone voor wonen en kernondersteunende functies’ cfr. 

artikel 2. 

– Het project dient zich op een ruimtelijk kwalitatieve wijze in te passen in de omgeving, 

waarbij rekening gehouden wordt met:  

– de wijze waarop het project ruimtelijk aansluit op de aangrenzende omgeving en 

een meerwaarde biedt voor de omgeving; 

– de mate waarin het project rekening houdt met de ruimtelijke draagkracht van de 

omgeving.  

– de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project;  

Ook elke individuele ingreep dient ingepast te zijn in de omgeving op stedenbouwkundig 

en morfologisch, alsook met betrekking tot de impact en/of bijdrage op de algemene 

ruimtelijke en/of beeldkwaliteit.  

Elke verbouwing, nieuwbouw of ingreep moet op een contextuele wijze ingepast worden 

in het beeld van de omgeving. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw 

(hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm en -helling (hoogte, dakvensters, 

hoek, materialen), de uitsprongen en het materiaalgebruik op een doordachte, samen-

hangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd moeten worden. Dit contextuele inpassen 

duidt echter niet op het kopiëren van het bestaande. Een werk kan zich inpassen in zijn 

– Ingrepen binnen de zone dienen te getuigen van een streven naar contextuele inpas-

sing in de wijk als omgeving. Bij aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning dient 

te worden aangetoond dat het voorwerp van de aanvraag zich op kwalitatieve wijze 

inpast in de zone als geheel. Voor de beoordeling wordt rekening gehouden met:  

– de stedenbouwkundige inpassing van de voorgestelde ingreep 

– De beoogde ruimtelijke en visuele kwaliteit, met aandacht voor de relatie tussen 

de nieuwe architectuur en het bestaande weefsel  
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omgeving door een juist schaalgebruik, geledingen, materiaalgebruik en vormgeving en 

toch afwijken van de bestaande typologie. 
 

Naast wonen zijn ook kernondersteunende functies toegelaten. Ook voor deze activitei-

ten dient aangetoond te worden dat ze passen in de beoogde omgeving wat betreft 

schaal, dynamiek en impact. 

– Voorgenomen activiteiten kunnen slechts toegelaten worden voor zover ze inpassen 

in de omgeving, waarbij rekening gehouden wordt met:  

– de relatie van de activiteit met de in de omgeving aanwezige functies  

– de mate waarin de schaal van de activiteiten aansluit bij de schaal van de activitei-

ten in de omgeving 

– de mate waarin stedenbouwkundige handelingen, constructies en installaties uit-

gevoerd worden zodat de hinder naar de omgeving beperkt wordt 

– de te verwachten invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten ge-

bruikers of bezoekers 

 4 Ontsluiting, mobiliteit en verkeersleefbaarheid  

 – Het openbaar domein binnen de projectzone dient geoptimaliseerd te worden met 

aandacht voor verkeersleefbaarheid en veiligheid van de zwakke weggebruiker.  

De noodzakelijke parkeervoorzieningen kunnen gerealiseerd worden door een verdeling 

van het minimaal aantal parkeerplaatsen over een aantal verschillende types: plaatsen 

op het plein, plaatsen geïntegreerd bij de bebouwing, ondergrondse plaatsen,…  

Voor woongebouwen wordt daarbij de norm van minimaal 1,5 parkeerplaats per woonge-

legenheid gehanteerd. 

– De noodzakelijke parkeerplaatsen in functie van de aanwezige functies moet binnen 

de projectzone gerealiseerd worden. Er dient aangetoond te worden dat gepaste 

maatregelen getroffen worden voor opvang van de parkeerbehoeften.  

Voor voldoende fietsstalcomfort dienen de fietsstalruimten minimaal op goed toeganke-

lijke locaties bij toegangen van gebouwen voorzien te worden. 

– Er dient eveneens in voldoende fietsstallingsruimte voorzien te worden. De inrichting 

van fietsstallingsruimten dient te getuigen van voldoende aandacht voor fietsstalcom-

fort. 

 5 Leef- en omgevingskwaliteit  

 – Kwalitatieve publieke ruimte en openbaar groen  

– De aanleg van de publieke ruimte en het openbaar domein dient te getuigen van 

ruimtelijke en visuele kwaliteit en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de kern 

als leefomgeving.  

– Bij inrichting van het plein dient gebruik gemaakt te worden van groenvoorzienin-

gen ter bevordering van de belevingskwaliteit.  

 

Terrassen dienen kwalitatief uitgevoerd te worden zodat de bruikbare oppervlakte maxi-

– Kwalitatieve private buitenruimte  

– In projecten moet het aanbod aan private buitenruimten afgestemd worden op de 

doelgroepen met aandacht voor functionaliteit en gunstige oriëntatie. Elke woon-
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maal is. Ze dienen tevens te passen in de globale architectuur waarbij de visuele kwali-

teit van de pleinwanden niet wordt aangetast.  

gelegenheid dient minstens te beschikken over een private tuin of over een kwali-

tatief terras met een minimale terrasoppervlakte van 8m² per woongelegenheid 

aansluitend op de leefruimte. 

 – De projecten dienen te getuigen van architecturale kwaliteit waarbij aandacht besteed 

wordt aan kwalitatief en duurzaam materiaalgebruik.  

– Al de gevels gericht naar het openbaar domein dienen als voorgevel uitgevoerd te 

worden. 

 6 Duurzaamheidsaspecten  

 

De maatregelen inzake waterhuishouding zijn duidelijk aangegeven en beschreven in 

het vergunningsdossier en dienen voor wat betreft de gemeenschappelijke maatregelen 

gerealiseerd te worden ten laatste tegelijk met de voltooiing van de bouwwerken bepaald 

in de stedenbouwkundige vergunning of voor wat betreft de maatregelen bij de gebou-

wen afdwingbaar opgelegd te worden aan de bouwheren. 

Integraal waterbeheer: 

– De afvoer van overtollig hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een volledig 

gescheiden stelsel. 

De aanleg van alle gebouwen en van alle verhardingen, inclusief deze die bestemd zijn 

om te worden ingelijfd bij het openbaar domein, dient zodanig te gebeuren dat voldaan 

wordt aan deze bepalingen. Waar de verhardingen onvoldoende of niet-waterdoorlatend 

zijn, moet het hemelwater naar doorlaatbare zones worden afgeleid voor infiltratie of 

worden opgevangen voor gebufferde afvoer. 

Het equivalent van het minimumbuffervolume kan gerealiseerd worden door een verde-

ling tussen individuele maatregelen bij de gebouwen (hetzij uitgevoerd door de ontwikke-

laar, hetzij door de bouwheer) en gemeenschappelijke maatregelen in het openbaar 

domein (uitgevoerd door de ontwikkelaar). De ontwikkelaar dient echter minstens maat-

regelen te nemen zodat aan deze bepalingen voldaan is voor het equivalent afkomstig 

van de verhardingen die deel uitmaken van het openbaar domein. In concreto betekent 

dit dat de ontwikkelaar minstens een infiltratie- en buffervoorziening dient aan te leggen 

voor het equivalent afkomstig van het openbaar domein. Dit kan uiteraard ook ruimer 

gedimensioneerd worden ten behoeve van resterende equivalent. 

Maatregelen die genomen kunnen worden om aan deze principes te voldoen zijn bij-

voorbeeld:  

- Maximaliseren van het hergebruik van hemelwater, het opleggen van groendaken,… 

- Waterdoorlatende verhardingen of halfverhardingen 

- Het aanleggen van Infiltratie- en bufferbekkens, wadi’s, infiltratievelden, e.d.   

Het equivalent van het minimumbuffervolume kan gerealiseerd worden door een verde-

– Hemelwater dient opgevangen en maximaal hergebruikt te worden. Overtollig hemel-

water wordt maximaal ter plaatse geïnfiltreerd alvorens het gebufferd afgevoerd wordt 

naar oppervlaktewater of openbare RWA. Dimensionering van buffercapaciteit en af-

voerdebieten dient te worden bepaald volgens de meest actuele code van goede 

praktijk voor integraal waterbeheer. De nodige voorzorgen dienen genomen worden in 

functie van effectiviteit van de bufferende werking. 

– De bepalingen met betrekking tot hergebruik, infiltratie en buffering worden gereali-

seerd hetzij door de ontwikkelaar, hetzij individueel door de bouwheren, hetzij een 

combinatie van beide. De voorzieningen gerelateerd aan openbare verhardingen wor-

den in principe collectief voorzien.  
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ling tussen individuele maatregelen bij de gebouwen (hetzij uitgevoerd door de ontwikke-

laar, hetzij door de bouwheer) en gemeenschappelijke maatregelen in het openbaar 

domein (uitgevoerd door de ontwikkelaar). De ontwikkelaar dient echter minstens maat-

regelen te nemen zodat aan deze bepalingen voldaan is voor het equivalent afkomstig 

van de verhardingen die deel uitmaken van het openbaar domein. In concreto betekent 

dit dat de ontwikkelaar minstens een infiltratie- en buffervoorziening dient aan te leggen 

voor het equivalent afkomstig van het openbaar domein. Dit kan uiteraard ook ruimer 

gedimensioneerd worden ten behoeve van resterende equivalent. 

Verhardingen die aanleiding kunnen geven tot verontreiniging zijn bijvoorbeeld parkings, 

laad- en loskades.  Een voorbeeld van een specifieke zuivering is het voorzien van een 

KWS-afscheider op de afwatering van niet-waterdoorlatende verhardingen die de first-

flush-afvoer kan opvangen 

– Waar risico op verontreiniging bestaat, moeten maatregelen getroffen worden om 

negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te ver-

mijden. 

 – Voor grootschalige ondergrondse constructies dient aangetoond te worden dat geen 

significant schadelijke effecten met betrekking tot de grondwaterhuishouding te ver-

wachten zijn. 

– Bij alle bemalingen dienen een aantal milderende maatregelen in acht genomen te 

worden: het zijdelings afsluiten van de bouwput bij bemaling, bemalingswater via re-

tourbemaling weer laten infiltreren in de nabije omgeving. 

 Biodiversiteit: 

– Voor de aanleg van groenvoorzieningen binnen het openbaar of publiek domein dient 

gebruik gemaakt te worden van streekeigen en standplaatsgeschikte soorten 

 Andere duurzaamheidsaspecten die als beoordelingscriterium gehanteerd worden: 

– De mate waarin bij de inrichting van het terrein en de uitvoering van gebouwen en 

constructies rationeel gebruik gemaakt wordt van duurzame, milieuverantwoorde ma-

terialen. 
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Voorbeelden van het hiernaast omschreven principe:  

- Beperken van energieverbruik door compact bouwen in relatie tot volume-efficiëntie  

- het inzetten van oriëntatiemogelijkheden van de gebouwen om energieverbruik te 

reduceren 

- het aanbieden van mogelijkheden voor plaatsing van constructies voor zonenergie-

winning onderdeel uitmakend van de architecturale uitwerking van gebouwen,…. Dit 

dient afgewogen te worden in relatie tot de rol die groendaken kunnen spelen in func-

tie van duurzaam waterbeheer.  

- Energiezuinige verlichtingssystemen intern en extern 

- Het benutten van mogelijkheden op collectieve energievoorziening 

– De mate waarin bij de inrichting van zone en het architecturaal ontwerp voor de uit-

voering van de gebouwen mogelijkheden gecreëerd en benut worden in functie van 

rationeel energiegebruik en/of energiezuinige technieken worden ingezet. 

 

 7 Toegankelijkheid  

 – De openbare wegen en de niet-openbare wegen die voor het publiek toegankelijk zijn, 

worden integraal toegankelijk (her)aangelegd of (her)ingericht, ook voor wat betreft de 

niet vergunningsplichtige ingrepen. 

– Halteplaatsen voor gemeenschappelijk vervoer dienen te worden ingericht zodat zij 

toegankelijk zijn voor personen met een verminderde mobiliteit. 

– Alle gebouwen of delen van gebouwen, domeinen en infrastructuren die toegankelijk 

zijn voor het publiek, of waar personeel tewerk gesteld wordt, moeten toegankelijk zijn 

voor personen met een verminderde mobiliteit.  

– Indien de gebouwen of delen van gebouwen waar personeel tewerk gesteld wordt niet 

in aanmerking komen om personeel met een beperking te activeren, kunnen zij voor 

die gedeelten een afwijking van deze verplichting vragen, zo deze verplichting niet te-

vens bij wet of besluit verplicht zijn. 
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 Art. 6 zone voor verweefbare lokale functies (overdruk) 

6.1 Art. 6.1 zone voor kernondersteunende handel (overdruk) 

Bestemming 

De ‘zone voor kernondersteunende handel’ wordt als overdruk voorzien met oog op het 

bestendigen van de bestaande handelszaak op deze locatie. Het betreft een midden-

schalige supermarkt die volkomen verweefbaar is met de woonfunctie en deel uitmaakt 

van het voorzieningenniveau van de kern.  

Het doel van de zone in overdruk is om specifiek op deze site voor de handelsfunctie 

ruimere bebouwingsmogelijkheden te bieden dan elders in de kernwand. In het geval de 

handelsfunctie in deze zone stopgezet wordt kunnen de bepalingen tevens van toepas-

sing blijven indien andere kernondersteunende functies zich op deze locatie vestigen, 

met uitzondering van lokale bedrijvigheid.  

Indien dergelijke kernondersteunende functies niet aanwezig zijn binnen deze zone, is 

de overdruk niet van toepassing en gelden louter de voorschriften van de onderliggende 

zone voor wonen en kernondersteunende functies. Indien wel van toepassing gelden 

naast de bepalingen naar aanleiding van de overdruk, echter ook de bepalingen van de 

onderliggende bestemming die hier niet mee conflicteren.  

 

De ‘zone voor kernondersteunende handel’ wordt voorzien als overdruk boven op de 

‘zone voor wonen en kernondersteunende functies’ (cf. artikel 2).  

De hiernavolgende bepalingen voorzien bij wijze van uitzondering in bijkomende specifie-

ke mogelijkheden voor de vestiging van kernondersteunende handelsvoorzieningen bin-

nen de overdrukzone. Deze bepalingen blijven tevens van toepassing indien andere 

kernondersteunende functies zich binnen deze zone vestigen na stopzetting van de han-

delsactiviteiten. Deze mogelijkheid beperkt zich tot volgende kernondersteunende voor-

zieningen voor zover op maat van en inpasbaar in de omgeving: kleinhandel, diensten, 

horeca, vrije beroepen, openbare en private gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele 

voorzieningen en recreatieve voorzieningen in functie van het lokale verenigingsleven. 

Voor het overige blijven de onderliggende bestemming ‘zone voor wonen en kernonder-

steunende functies’ en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften onverminderd 

van toepassing. 

In afwijking van de bepalingen van de onderliggende bestemming opgenomen in artikel 2 

zijn onderstaande voorschriften van toepassing, onverminderd de niet strijdige bepalingen 

in artikel 2.  

Voorwaarden  

Specifiek voor deze zone wordt als randvoorwaarde opgelegd dat aan straatzijde langs-

heen Meerdorp een volume ingericht moet zijn volgens de profielen van toepassing 

binnen de kern, passend in de kernwand. Deze bepaling wordt opgelegd om de integra-

tie van de supermarkt in het straatbeeld van Meerdorp te bevorderen. In de bestaande 

situatie is reeds een dergelijk volume aanwezig met op de gelijkvloerse bouwlaag een in- 

en uitrit en wonen op de niet-gelijkvloerse verdiepingen. 

 

De mogelijkheden in afwijking van de volgens de onderliggende bestemming geldende 

voorschriften zijn uitsluitend toegestaan mits voldaan is aan volgende voorwaarde: 

– Aan straatzijde langsheen Meerdorp dienen één of meerdere hoofdvolumes opgericht 

te zijn volgens de geldende bepalingen van de ‘zone voor wonen en kernondersteu-

nende functies’ (cf. artikel 2), waarbij minstens de niet-gelijkvloerse bouwlagen inge-

richt worden met een woonfunctie. Het is toegestaan om de in- en uitrit tot de par-

keervoorzieningen te integreren in dit volume. 

Inrichting en beheer  

Het aanvraagdossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet, 

afhankelijk van de beoogde ingreep, de nodige elementen bevatten om de beoordeling 

mogelijk te maken. De motivering voor de te beoordelen aspecten dient in de vergun-

ningsaanvraag steeds behandeld te worden in verhouding tot de omvang van de aange-

Elke vergunningsaanvraag wordt minimaal beoordeeld op onderstaande punten. 

 

 



 

44 IOK plangroep Hoogstraten – RUP Meer Oost – stedenbouwkundige voorschriften 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

vraagde ingreep. 

 1 Bijkomende bebouwingsmogelijkheden  

Binnen de zone in overdruk kan steeds bebouwing voorzien worden volgens de voor-

schriften die gelden voor de onderliggende bestemmingszone, i.e. de ‘zone voor wonen 

en kernondersteunende functies’. In functie van de handelszaak is het toegestaan om in 

aanvulling op de normaal (cfr. artikel 2)  toegestane bebouwing, bijkomende bebouwing 

te voorzien volgens de hiernaast omschreven bepalingen. 

In functie van de op basis van de overdruk toegelaten kernondersteunende voorzieningen 

kan aanvullend op de bebouwing die volgens de normaal geldende voorschriften toege-

staan is, bijkomende bebouwing voorzien worden volgens onderstaande bepalingen: 

 

De bestaande bebouwing van de handelszaak geldt als uitgangspunt voor wat bijko-

mend toegelaten wordt binnen de zone.  

De maximum toegestane bebouwbare oppervlakte en de toegestane dimensionering zijn 

afgestemd op de bestaande gebouwen. Een grootschalige uitbreiding van de handels-

zaak is niet wenselijk. Een schaalvergroting van de handelszaak zou mogelijk de ver-

weefbaarheid met de woonomgeving in het gedrang kunnen brengen. In de bepalingen 

is wel de nodige flexibiliteit ingebouwd om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te ma-

ken die afwijken van de bestaande bebouwing. 

 

 

– De totale bebouwde oppervlakte binnen de zone in overdruk bedraagt maximum 60% 

van de oppervlakte van de zone. 

– De inplanting van de bijkomende bebouwing binnen de zone in overdruk is vrij mits 

deze een afstand van 3,00 m bewaart ten opzichte de zijdelingse en achterste per-

ceelsgrenzen, tenzij anders bepaald door de brandweer. 

– Het aantal bouwlagen van de bijkomende bebouwing bedraagt maximum 1. De kroon-

lijsthoogte van de bijkomende bebouwing bedraagt maximum 4,00 m. 

– De keuze van de dakvorm voor de bijkomende bebouwing is vrij voor zover de bouw-

hoogte maximum 4,00 m bedraagt.  

– In geval op de bijkomende bebouwing een plat dak voorzien wordt, dient deze uitge-

voerd te worden als een groendak.  

Niet-bebouwde ruimte 2 Niet-bebouwde ruimte  

 Het niet-bebouwde deel van de zone in overdruk kan volledig aangewend worden in 

functie van de op basis van de overdruk toegelaten kernondersteunende voorzieningen 

voor zover voldaan is aan volgende bepalingen: 

– Maximum 90% van het niet-bebouwde deel van de zone mag verhard worden.  

– De niet verharde delen dienen voorzien te worden van groenaanleg en als dusdanig 

gehandhaafd te worden. 

– Bij aanplantingen wordt gebruik gemaakt van streekeigen en standplaatsgeschikte 

soorten. 

 3 Hinder  

Er dienen maatregelen genomen om hinder naar de omgeving te beperken. 

 

Stedenbouwkundige werken, handelingen, constructies en installaties worden zo uitge-

voerd dat hinder naar de omgeving en het leefmilieu wordt voorkomen of, indien niet 

mogelijk, zo sterk mogelijk beperkt wordt door het nemen van remediërende maatregelen. 

Er dient aangetoond te worden dat het aangevraagde geen significant negatief effect zal 
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Buitenverlichting wordt beperkt tot het strikt noodzakelijk en moet zo geplaatst worden 

dat de impact op de omgevende woonzones tot een minimum beperkt wordt. 

hebben op het leefmilieu in de omgeving. Dit dient gemotiveerd te worden op basis van 

een afweging van de mogelijk te verwachten milieueffecten en de daarvoor voorziene 

maatregelen. 

– Visueel storende activiteiten of voorzieningen in open lucht zoals buitenopslag, stapel-

ruimte, etc. mogen niet zichtbaar zijn vanaf publiek toegankelijke ruimten. Deze moe-

ten hetzij door de bebouwing hetzij door groenvoorzieningen afgeschermd worden. 

– Het aanbrengen van buitenverlichting kan slechts worden toegestaan voor zover bij 

de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning kan worden aangetoond dat de-

ze noodzakelijk is voor de betrokken activiteiten. Deze verlichting mag enkel gericht 

licht voortbrengen waardoor de verstrooiing van licht naar de omgeving maximaal be-

perkt wordt.   

6.2 Art. 6.2 zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid A (overdruk) 

Bestemming 

De ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid A’ wordt als overdruk voorzien met oog 

op het bestendigen van de bestaande verweven lokale bedrijfsactiviteiten op deze loca-

ties in de kernwand.  

Het doel van de zone in overdruk is om specifiek voor deze sites ruimere bebouwings-

mogelijkheden te bieden dan elders in de kernwand en dit afgestemd op de bestaande 

bebouwingsgraad in functie van de lokale bedrijvigheid.  

Indien geen lokaal bedrijf gevestigd is binnen één van deze overdrukzones,  is voor de 

betrokken zone de overdruk niet van toepassing en gelden louter de voorschriften van 

de onderliggende zone voor wonen en kernondersteunende functies. Indien wel van 

toepassing gelden naast de bepalingen naar aanleiding van de overdruk, echter ook de 

bepalingen van de onderliggende bestemming die hier niet mee conflicteren. 

 

De ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid A’ wordt voorzien als overdruk boven op 

de ‘zone voor wonen en kernondersteunende functies’ (cf. artikel 2).  

De hiernavolgende bepalingen voorzien bij wijze van uitzondering in bijkomende specifie-

ke mogelijkheden bij de vestiging van één verweefbaar lokaal bedrijf per op het grafisch 

plan afgebakende overdrukzone. Voor het overige blijven de onderliggende bestemming 

‘zone voor wonen en kernondersteunende functies’ en de erbij horende stedenbouwkun-

dige voorschriften onverminderd van toepassing. 

De bedrijfsactiviteiten moeten een lokaal karakter en een beperkt mobiliteitsprofiel heb-

ben. Voor zover hieraan voldaan is worden volgende activiteiten toegelaten:  

– productie, opslag en verwerking van goederen  

– onderzoeks- en ontwikkelingsactiveiten  

In afwijking van de bepalingen van de onderliggende bestemming opgenomen in artikel 2 

zijn onderstaande voorschriften van toepassing, onverminderd de niet strijdige bepalingen 

in artikel 2. 

Voorwaarden  

De ruimere inrichtingsmogelijkheden die voor het lokale bedrijf gelden worden niet on-

voorwaardelijk toegestaan. Aan de specifieke ontwikkelingsperspectieven worden een 

aantal randvoorwaarden gekoppeld die garanties bieden naar een kwalitatieve contextu-

ele inpassing in de kernwand en omgeving. 

 

De mogelijkheden in afwijking van de volgens de onderliggende bestemming geldende 

voorschriften zijn uitsluitend toegestaan mits voldaan is aan volgende voorwaarde: 

– Aan straatzijde dient een hoofdvolume opgericht te zijn volgens de voor de onderlig-

gende bestemming geldende bepalingen van de ‘zone voor wonen en kernondersteu-
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Aan straatzijde moet een bouwvolume ingericht zijn volgens volgens de profielen van 

toepassing binnen de kern, passend in de kernwand. Deze bepaling wordt opgelegd om 

de integratie van de bedrijvigheid in het straatbeeld van Meerdorp te bevorderen. In de 

bestaande situatie is reeds een dergelijk volume aanwezig. Ter hoogte van schrijnwerke-

rij Croymans betreft het een woongebouw dat opgenomen is in de inventaris van bouw-

kundig erfgoed. 

nende functies’ (cf. artikel 2 ). Het volume dient minstens te worden ingericht met één 

woongelegenheid. 

 

Inrichting en beheer   

Het aanvraagdossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet, 

afhankelijk van de beoogde ingreep, de nodige elementen bevatten om de beoordeling 

mogelijk te maken. De motivering voor de te beoordelen aspecten dient in de vergun-

ningsaanvraag steeds behandeld te worden in verhouding tot de omvang van de aange-

vraagde ingreep. 

Elke vergunningsaanvraag wordt minimaal beoordeeld op onderstaande punten. 

 1 Bijkomende bebouwingsmogelijkheden 

Binnen de zone in overdruk kan steeds bebouwing voorzien worden volgens de voor-

schriften die gelden voor de onderliggende bestemmingszone, i.e. de ‘zone voor wonen 

en kernondersteunende functies’. In functie van het lokale bedrijf is het toegestaan om in 

aanvulling op de normaal toegestane bebouwing, bijkomende bebouwingselementen te 

voorzien volgens de hiernaast omschreven bepalingen. 

In functie van het toegelaten lokaal bedrijf kan aanvullend op de bebouwing die volgens 

de normaal geldende voorschriften toegestaan is, bijkomende bebouwing voorzien wor-

den volgens onderstaande bepalingen: 

 

 

 – De totale bebouwde oppervlakte binnen de zone in overdruk bedraagt maximum 60% 

van de oppervlakte van de zone. 

– De inplanting van de bijkomende bebouwing binnen de zone in overdruk is vrij mits 

deze een afstand van 3,00 m bewaart ten opzichte van de zijdelingse en achterste 

perceelsgrenzen, tenzij anders bepaald door de brandweer. 

– Het aantal bouwlagen van de bijkomende bebouwing bedraagt maximum 1. 

– De kroonlijsthoogte van de bijkomende bebouwing bedraagt maximum 4,00 m. 

– De keuze van de dakvorm voor de bijkomende bebouwing is vrij voor zover de bouw-

hoogte maximum 4,00 m bedraagt.  

– In geval op de bijkomende bebouwing een plat dak voorzien wordt, dient deze uitge-

voerd te worden als een groendak. 

 2 Niet-bebouwde ruimte  

De voorschriften voor de inrichting van de niet-bebouwde ruimte zijn – net als bij de 

voorschriften voor de bebouwing – afgestemd op het huidige ruimtegebruik (met een 

Het niet-bebouwde deel van de zone in overdruk kan volledig aangewend worden in 
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zekere flexibiliteit).   

Een voldoende grote oppervlakte dient verhard te kunnen worden in functie van parkeer-

voorzieningen en bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden in open lucht. Om een kwaliteitsvol 

geheel te bekomen moeten de delen die niet verhard worden verplicht groen aangekleed 

worden. 

functie van het lokaal bedrijf voor zover voldaan is aan volgende bepalingen: 

– Maximum 80% van het niet-bebouwde deel van de zone mag verhard worden.  

– De niet verharde delen dienen voorzien te worden van groenaanleg en als dusdanig 

gehandhaafd te worden. 

– Bij aanplantingen wordt gebruik gemaakt van streekeigen en standplaatsgeschikte 

soorten. 

 3 Verweefbaarheid en hinder  

Het vergunnen van lokale bedrijfsactiviteiten in de kernwand wordt afhankelijk gemaakt 

van het doorstaan van een verweefbaarheidstoets in functie van goed nabuurschap en 

impact op de omgeving.  

Voorgenomen activiteiten en bijhorende constructies kunnen slechts toegelaten worden 

voor zover ze inpassen in de omgeving, waarbij rekening gehouden wordt met volgende 

elementen:  

– de activiteit staat in relatie met de in de omgeving aanwezige functies  

– de schaal van de activiteiten sluit aan bij de schaal van de activiteiten in de omgeving 

– de te verwachten invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebrui-

kers of bezoekers is beperkt  

– er is geen negatieve impact om de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid in Meer te 

verwachten  

– de gebouwen en constructies worden kwaliteitsvol afgewerkt in afstemming op de 

omgeving waarbij de visuele impact op de omliggende woonfunctie gereduceerd 

wordt.  

Om de verweefbaarheid van het bedrijf met betrekking op hinderaspecten extra te waar-

borgen, worden alvast enkele inrichtingsmaatregelen opgelegd om de hinder van het 

bedrijf naar de omgeving te beperken. De vergunningsverlenende overheid kan voor het 

voorkomen van hinder nog bijkomende voorwaarden opleggen. 

– Stedenbouwkundige werken, handelingen, constructies en installaties worden zo 

uitgevoerd dat hinder naar de omgeving en het leefmilieu wordt voorkomen of, indien 

niet mogelijk, zo sterk mogelijk beperkt wordt door het nemen van remediërende 

maatregelen. Er dient aangetoond te worden dat het aangevraagde geen significant 

negatief effect zal hebben op het leefmilieu in de omgeving. Dit dient gemotiveerd te 

worden op basis van een afweging van de mogelijk te verwachten milieueffecten en 

de daarvoor voorziene maatregelen. 

– Alle productieactiviteiten van het lokaal bedrijf dienen in een afgesloten ruimte plaats 

te vinden. De keuze van gevelmaterialen dient een goede akoestische isolatie naar de 

omgeving te garanderen. 

– Visueel storende activiteiten of voorzieningen in open lucht zoals buitenopslag, stapel-

ruimte, etc. mogen niet zichtbaar zijn vanaf publiek toegankelijke ruimten. Deze moe-

ten hetzij door de bebouwing hetzij door groenvoorzieningen afgeschermd worden. 

– Het aanbrengen van buitenverlichting kan slechts worden toegestaan voor zover bij 
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de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning kan worden aangetoond dat de-

ze noodzakelijk is voor de betrokken activiteiten. Deze verlichting mag enkel gericht 

licht voortbrengen waardoor de verstrooiing van licht naar de omgeving maximaal be-

perkt wordt.   

 

6.3 Art. 6.3 zone voor lokale recreatie (overdruk) 

Bestemming   

De ‘zone voor lokale recreatie’ wordt als overdruk voorzien met oog op het bestendigen 

van een bestaande lokale recreatieve voorziening op deze locatie. Concreet gezien 

betreft het een schuttersgilde met een lange geschiedenis als sport- en culturele vereni-

ging in Meer.  

Het doel van de zone in overdruk is om specifiek op deze site voor de recreatieve ver-

eniging ruimere bebouwingsmogelijkheden te bieden. Deze ruimere inrichtingsmogelijk-

heden zijn enkel en alleen mogelijk voor een recreatieve vereniging. In geval zich andere 

functies op deze site zouden vestigen, gelden de voorschriften voor de onderliggende 

‘zone voor landelijk wonen. Indien de overdruk wel van toepassing is gelden naast de 

bepalingen naar aanleiding van de overdruk, echter ook de bepalingen van de onderlig-

gende bestemming die hier niet mee conflicteren. 

De ‘zone voor lokale recreatie’ wordt voorzien als overdruk boven op de ‘zone voor lande-

lijk wonen’ (cf. artikel 3).  

De hiernavolgende bepalingen voorzien bij wijze van uitzondering in bijkomende specifie-

ke mogelijkheden voor specifieke infrastructuur van verenigingen met lokaal karakter. 

Voor het overige blijven de onderliggende bestemming ‘zone voor landelijk wonen ’ en de 

erbij horende stedenbouwkundige voorschriften onverminderd van toepassing. 

In afwijking van de bepalingen van de onderliggende bestemming opgenomen in artikel 3 

zijn onderstaande voorschriften van toepassing, onverminderd de niet strijdige bepalingen 

in artikel 3. 

Voorwaarden  

De ruimere inrichtingsmogelijkheden die gelden voor de recreatieve vereniging worden 

niet onvoorwaardelijk toegestaan.  

 

De mogelijkheden in afwijking van de volgens de onderliggende bestemming geldende 

voorschriften zijn uitsluitend toegestaan mits voldaan is aan volgende voorwaarde: 

 

Aan straatzijde moet een bouwvolume ingericht zijn volgens het globale bouwprofiel 

geldend binnen de ‘zone voor landelijk wonen’. Deze bepaling wordt opgelegd om de 

integratie van de infrastructuur in het straatbeeld te bevorderen. In de bestaande situatie 

is reeds een dergelijk volume aanwezig. Het betreft een bouwvolume waarbinnen de het 

clublokaal van de vereniging is ondergebracht. 

– Aan straatzijde dient een hoofdvolume opgericht te zijn volgens de voor de onderlig-

gende bestemming geldende bepalingen van de ‘zone voor landelijk wonen’ (cf. arti-

kel 3). 

 

Inrichting en beheer   

Het aanvraagdossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet, 

afhankelijk van de beoogde ingreep, de nodige elementen bevatten om de beoordeling 

mogelijk te maken. De motivering voor de te beoordelen aspecten dient in de vergun-

ningsaanvraag steeds behandeld te worden in verhouding tot de omvang van de aange-

vraagde ingreep. 

Elke vergunningsaanvraag wordt minimaal beoordeeld op onderstaande punten: 
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 1 Bijkomende bebouwingsmogelijkheden  

Binnen de zone in overdruk kan steeds bebouwing voorzien worden volgens de voor-

schriften die gelden voor de onderliggende bestemmingszone, i.e. de ‘zone voor landelijk 

wonen’. In functie van de recreatieve voorziening is het toegestaan om in aanvulling op 

de normaal toegestane bebouwing, bijkomende bebouwingselementen te voorzien vol-

gens de hiernaast omschreven bepalingen. 

De bestaande bebouwing van de recreatieve voorziening wordt aangegrepen als uit-

gangspunt voor wat bijkomend toegelaten wordt binnen de zone. In de bepalingen is wel 

de nodige flexibiliteit ingebouwd om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken die 

afwijken van de bestaande bebouwing. 

In functie van de verenigingsactiviteiten kan aanvullend op de bebouwing die op basis 

van de volgens de hoofdbestemming geldende voorschriften toegestaan is, bijkomende 

bebouwing voorzien worden volgens onderstaande bepalingen: 

 – De totale bebouwde oppervlakte binnen de zone in overdruk bedraagt maximum 75% 

van de oppervlakte van de zone. 

– De bijkomende bebouwing kan uitsluitend ondergronds of halfondergronds voorzien 

worden.  

– De inplanting van de bijkomende bebouwing is vrij.  

– Het aantal bouwlagen van de bijkomende bebouwing bedraagt maximum 1, inclusief 

de ondergrondse bouwlaag. 

– De bouwhoogte van de bijkomende bebouwing bedraagt maximum 4 m . 

– De keuze van de dakvorm voor de bijkomende bebouwing is vrij voor zover de bouw-

hoogte maximum 4,00 m bedraagt.  

 2 Niet-bebouwde ruimte 

 Het niet-bebouwde deel van de zone in overdruk kan volledig aangewend worden in 

functie van de recreatieve vereniging voor zover voldaan is aan volgende bepalingen: 

– Maximum 80% van het niet-bebouwde deel van de zone mag verhard worden.  

– De niet verharde delen dienen voorzien te worden van groenaanleg en als dusdanig 

gehandhaafd te worden. 

– Bij aanplantingen wordt gebruik gemaakt van streekeigen en standplaatsgeschikte 

soorten. 

 3 Hinder  

 Stedenbouwkundige werken, handelingen, constructies en installaties worden zo uitge-

voerd dat hinder naar de omgeving en het leefmilieu wordt voorkomen of, indien niet 

mogelijk, zo sterk mogelijk beperkt wordt door het nemen van remediërende maatregelen. 
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Er dient aangetoond te worden dat het aangevraagde geen significant negatief effect zal 

hebben op het leefmilieu in de omgeving. Dit dient gemotiveerd te worden op basis van 

een afweging van de mogelijk te verwachten milieueffecten en de daarvoor voorziene 

maatregelen. 

– Alle geluidsproducerende recreatieve activiteiten dienen in een afgesloten ruimte 

plaats te vinden. De keuze van de bouwmaterialen dient een goede akoestische isola-

tie naar de omgeving te garanderen. 

– Het aanbrengen van buitenverlichting kan slechts worden toegestaan voor zover bij 

de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning kan worden aangetoond dat de-

ze noodzakelijk is voor de betrokken activiteiten. Deze verlichting mag enkel gericht 

licht voortbrengen waardoor de verstrooiing van licht naar de omgeving maximaal be-

perkt wordt.   

6.4 Art. 6.4 zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid B (overdruk) 

Bestemming 

De ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid B’ wordt als overdruk voorzien met oog 

op het bestendigen en uitbreiden van de bestaande verweven lokale bedrijfsactiviteiten 

op deze locatie in de kernwand.  

Het doel van de zone in overdruk is om specifiek voor deze site ruimere inrichtingsmoge-

lijkheden te bieden.  

Indien geen lokaal bedrijf gevestigd is binnen deze overdrukzone, is de overdruk niet van 

toepassing en gelden louter de voorschriften van de onderliggende zone voor wonen en 

kernondersteunende functies. Indien wel van toepassing gelden naast de bepalingen 

naar aanleiding van de overdruk, echter ook de bepalingen van de onderliggende be-

stemming die hier niet mee conflicteren, met uitzondering van deze met betrekking tot de 

aard en de plaatsing van de gebouwen.  

 

De ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid B’ wordt voorzien als overdruk boven op 

de ‘zone voor wonen en kernondersteunende functies’ (cf. artikel 2). 

De hiernavolgende bepalingen voorzien bij wijze van uitzondering in specifieke inrich-

tings- en bebouwingsmogelijkheden bij de vestiging van één verweefbaar lokaal bedrijf 

inclusief bedrijfswoning binnen de overdrukzone. Voor het overige blijven de onderliggen-

de bestemming ‘zone voor wonen en kernondersteunende functies’ en de erbij horende 

stedenbouwkundige voorschriften onverminderd van toepassing.  

In afwijking van de bepalingen van de onderliggende bestemming opgenomen in artikel 2 

zijn onderstaande voorschriften van toepassing onverminderd de niet strijdige bepalingen 

in artikel 2: 

Inrichting en beheer   

Het aanvraagdossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet, 

afhankelijk van de beoogde ingreep, de nodige elementen bevatten om de beoordeling 

mogelijk te maken. De motivering voor de te beoordelen aspecten dient in de vergun-

ningsaanvraag steeds behandeld te worden in verhouding tot de omvang van de aange-

vraagde ingreep. 

Elke vergunningsaanvraag wordt minimaal beoordeeld op onderstaande punten. 

 1 Bebouwingsmogelijkheden 

Binnen de zone in overdruk kan steeds bebouwing voorzien worden volgens de voor- In functie van het toegelaten lokaal bedrijf kan bebouwing voorzien worden volgens on-
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schriften die gelden voor de onderliggende bestemmingszone, i.e. de ‘zone voor wonen 

en kernondersteunende functies’. In functie van het lokale bedrijf is het toegestaan om 

bij wijze van alternatief in afwijkende bebouwing te voorzien volgens de hiernaast om-

schreven bepalingen.  

derstaande bepalingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning dienen minimaal aansluitend op elkaar opgericht te 

worden.  

– De totale bebouwde oppervlakte binnen de zone in overdruk bedraagt maximum 

600m². 

– Bij de inplanting van bebouwing binnen de zone in overdruk dienen volgende afstan-

den gerespecteerd te worden, tenzij anders bepaald door de brandweer:  

– minimaal 8,00m achter de rooilijn 

– minmaal 3,00 m ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrenzen, waarbij tevens 

minimaal een afstand van 8,00m bewaard wordt ten opzichte van de naastgelegen 

waterloop 

– minimaal 5,00m ten opzichte van de achterste bestemmingsgrens  

– minimaal 10m ten opzichte van de achterste perceelsgrenzen van de naastgele-

gen percelen 

– De keuze van de dakvorm is vrij voor zover de bouwhoogte maximum 12,00 m be-

draagt. In geval op de bebouwing een plat dak voorzien wordt, dient deze uitgevoerd 

te worden als een groendak. 

– De bedrijfsbebouwing inclusief bedrijfswoning dient beperkt te blijven tot één fysisch 

aaneengesloten geheel.  

– De gebouwen en constructies worden kwaliteitsvol afgewerkt in afstemming op de 

omgeving.  

 2 Niet-bebouwde ruimte  

 

Om de bedrijfssite landschappelijk te kaderen is het wenselijk om op de rand van de 

overdrukzone ten aanzien van de aangrenzende open ruimte gerichte beplantingen aan 

te brengen ter realisatie van een visueel groenscherm.  

 

 

Een voldoende grote oppervlakte dient verhard te kunnen worden in functie van stalling 

van voertuigen. Om een kwaliteitsvol geheel te bekomen moeten de delen die niet ver-

hard worden verplicht groen aangekleed worden. 

Langsheen de randen van de overdrukzone die grenzen aan open ruimte dient een groe-

ne inbuffering gerealiseerd te worden door gerichte beplantingen samengesteld uit een 

combinatie van hoogstammig groen en struikengewas. Hiermee dient een landschappelij-

ke inkleding door gerichte visuele afscherming van de bedrijfsactiviteiten gerealiseerd te 

worden.  

Het niet-bebouwde deel van de zone in overdruk kan verder volledig aangewend worden 

in functie van het lokaal bedrijf voor zover voldaan is aan volgende bepalingen: 

– Maximum 80% van het niet-bebouwde deel van de zone mag verhard worden.  

– De niet verharde delen dienen voorzien te worden van groenaanleg en als dusdanig 

gehandhaafd te worden. Aansluitend op de bedrijfswoningen kan tuininrichting plaats-
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vinden op een oppervlakte ondergeschikt aan de bedrijfsoppervlakte in open lucht.  

Bij aanplantingen wordt gebruik gemaakt van streekeigen en standplaatsgeschikte soor-

ten. 

 

 

 3 Verweefbaarheid en hinder  

Het vergunnen van lokale bedrijfsactiviteiten wordt afhankelijk gemaakt van het door-

staan van een verweefbaarheidstoets in functie van goed nabuurschap en impact op de 

omgeving.  

Voorgenomen activiteiten en bijhorende constructies kunnen slechts toegelaten worden 

voor zover ze inpassen in de omgeving, waarbij rekening gehouden wordt met volgende 

elementen:  

– de activiteit staat in relatie met de in de omgeving aanwezige functies  

– de schaal van de activiteiten sluit aan bij de schaal van de activiteiten in de omgeving 

– de te verwachten invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebrui-

kers of bezoekers is beperkt  

– er is geen negatieve impact om de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid in Meer te 

verwachten  

Om de verweefbaarheid van het bedrijf met betrekking op hinderaspecten extra te waar-

borgen, worden alvast enkele inrichtingsmaatregelen opgelegd om de hinder van het 

bedrijf naar de omgeving te beperken. De vergunningsverlenende overheid kan voor het 

voorkomen van hinder nog bijkomende voorwaarden opleggen. 

Stedenbouwkundige werken, handelingen, constructies en installaties worden zo uitge-

voerd dat hinder naar de omgeving en het leefmilieu wordt voorkomen of, indien niet 

mogelijk, zo sterk mogelijk beperkt wordt door het nemen van remediërende maatregelen. 

Er dient aangetoond te worden dat het aangevraagde geen significant negatief effect zal 

hebben op het leefmilieu in de omgeving. Dit dient gemotiveerd te worden op basis van 

een afweging van de mogelijk te verwachten milieueffecten en de daarvoor voorziene 

maatregelen. 

– Alle geluidsproducerende activiteiten van het lokaal bedrijf, die het niveau van norma-

le burenlast overstijgen, dienen in een afgesloten ruimte plaats te vinden. De keuze 

van gevelmaterialen dient een goede akoestische isolatie naar de omgeving te garan-

deren. 

– Het aanbrengen van buitenverlichting kan slechts worden toegestaan voor zover bij 

de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning kan worden aangetoond dat de-

ze noodzakelijk is voor de betrokken activiteiten. Deze verlichting mag enkel gericht 

licht voortbrengen waardoor de verstrooiing van licht naar de omgeving maximaal be-

perkt wordt.   
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 Art. 7 zone voor openbare wegenis 

Bestemming categorie van gebiedsaanduiding: ‘lijninfrastuctuur’ 

De aantakking van de Driehoekstraat op Meerdorp dient geoptimaliseerd te worden in 

functie van de ontsluitingsfunctie van de achterliggende woonzones op Meerdorp door 

minimaal een verbreding van de weg te realiseren. Hiervoor werd een rooilijn- en ontei-

geningsplan goedgekeurd bij MB op 21/6/2002. De bestemmingsgrenzen van de zone 

voor openbare wegenis met de aangrenzende bestemmingszones vallen samen met de 

goedgekeurde rooilijn zoals uitgezet op dit goedgekeurde rooilijn- en onteigeningsplan. 

Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en de inrichting van openbaar domein ter 

hoogte van de Driehoekstraat. De zone is aangeduid voor de aanleg en aanpassing van  

– lijninfrastructuur bestemd voor alle vormen van verkeer met uitzondering van water-

wegen en spoorwegen 

– verkeerstechnische constructies  

Binnen deze zone zijn openbare groene en openbare verharde ruimten toegelaten. 

Inrichting en beheer  

 

 

Werkzaamheden en constructies die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de 

lijninfrastructuur volgens de toegekende categorisering en de vooropgestelde visie zijn 

toegelaten. Alle inrichtingsmaatregelen ter realisatie van veilige voet- en fietsoversteken 

kunnen binnen deze zone ge-nomen worden. 

Binnen de zone zijn alle werken, handelingen en wijzigingen noodzakelijk voor de in-

richting van het openbaar domein toegestaan.  

Inrichtingen en constructies eigen aan de openbare wegenis zoals signalisatie, nutslei-

dingen, groeninrichtingen, parkeervoorzieningen, voorzieningen voor openbaar vervoer, 

verlichting, straatmeubilair, etc. zijn toegestaan. 

Werken en handelingen voor de (her)aanleg dienen de verkeersleefbaarheid te bevorde-

ren. 

Bij de realisatie van de werkzaamheden die kaderen in de aanleg en aanpassing van 

lijninfrastructuur moeten de gebruikte terreinen kwaliteitsvol afgewerkt worden, rekening 

houdend met de directe omgeving. 
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