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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING   
V/2020/GP/2/4
Omgevingsloket nr : OMV_2020019761
Dossiernummer : 20207

Aanvragers/exploitanten :
VASTGOED CW RE1 BVBA

Gelegen te  -   kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nr. 167C

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

LOT : 1 
Gebouw

Nokhoogte
Toelichting Voorschrift
Conform gangbare normen, voldoende 
architecturale vrijheid,
voor de gekoppelde woningen dient de 
hoogte en het dakprofiel hetzelfde te 
zijn, ze dienen bij voorkeur één geheel 
te vormen.

Gemeten van het straatniveau 
(boordsteen) tot de bovenkant van 
de nok: max. 11.5m

Kroonlijsthoogte
Toelichting Voorschrift
Conform gangbare normen, voldoende 
architecturale vrijheid,
voor de gekoppelde woningen dient de 
hoogte en het dakprofiel hetzelfde te 
zijn, ze dienen bij voorkeur één geheel 
te vormen.

- voorgevel: tussen 3.5m en 7m, 
dezelfde hoogte en dakprofiel voor 2 
   gekoppelde woningen, de eerst 
aangevraagde woning (datum 
ontvangstbewijs) is 
   bepalend
- tot op een diepte van 10m: dezelfde 
hoogte als die van de voorgevel
- overige diepte: maximum 3.50 m

Dakuitvoering
Toelichting Voorschrift
De gekoppelde woningen dienen zowel 
fysiek als architecturaal bij elkaar aan te 
sluiten.

- tot op een diepte van 10m: 
zadeldak met helling van maximum 
45° ofwel plat dak, dezelfde hoogte 
en dakprofiel voor gekoppelde 
woningen, de eerst aangevraagde 
woning (datum ontvangstbewijs) is 
bepalend.
- overige diepte: plat dak

Type gebouw
Toelichting Voorschrift
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In functie van perceel afmetingen, 
omgeving en huidige normen.

Kavel 1 en 3: gekoppelde 
bebouwing.
Kavel 2: gesloten bebouwing.

Materiaalgebruik
Toelichting Voorschrift
Uitvoering dient te gebeuren in 
duurzame en esthetisch verantwoorde 
materialen.

Gevels in gevelbaksteen of 
sierbepleistering in een lichte kleur, 
eventueel te combineren met hout, 
metaal of natuursteen (max. 25% 
van gevelopp.)
dakbedekking schuine daken: 
pannen, leien, zink, koper.
Dezelfde materialen voor de 
gekoppelde woningen.

Inplanting
Toelichting Voorschrift
Conform gangbare normen, diepte in 
functie van de 75 m² nuttige tuinruimte.

Voorgevel op voorgevelbouwlijn
Vrijstaande zijgevel op min. 3m t.o.v. 
de zijdelingse perceelsgrens 
Bouwdiepte 15 m
Binnen de bouwstrook zoals 
aangeduid op het plan.

Uitbouw (veranda, carport)
Toelichting Voorschrift
Bij kavel 1 en 2 moet een inpandige 
garage voorzien worden, bij kavel 3 is 
er een aparte zone voor een 
autobergplaats voorzien.

Bij kavel 1 en 2 moet een inpandige 
autobergplaats worden voorzien*.
Bij kavel 3 mag er een garage of 
carport opgetrokken worden in de 
daarvoor bestemde zone*.

*afmetingen in overeenstemming met 
de bepalingen opgenomen in artikel 
29 van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Andere voorschrift voor het gebouw
Toelichting Voorschrift
* Enkel nevenbestemmingen die 
complementair zijn aan het wonen, 
slechts een beperkt gedeelte van de 
woning kan ingericht worden voor de 
nevenbestemming.
* Ophogingen van (een deel van) de 
huiskavel kunnen worden toegestaan 
om tot een volwaardige aanvulling tot 
aan het nulpeil van het hoofdgebouw te 
komen. Anderzijds zijn overdreven 

* Enkel functies, complementair aan 
het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij 
beroep, en dienstverlening zijn 
toegelaten, mits aan alle van de 
volgende vereisten voldaan is:
1° de woonfunctie blijft behouden als 
hoofdfunctie.
2° de complementaire functie beslaat 
een geringere oppervlakte dan de 
woonfunctie en met een totale 
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reliëfwijzigingen vaak niet wenselijk 
omwille van de impact op de bodem, de 
waterhuishouding en/of het landschap. 
De voorschriften houden dus een aantal 
beperkingen in.
De bepalingen moeten toelaten de 
terreinophogingen op een kwalitatieve 
en aanvaardbare wijze te laten 
aansluiten op aanpalende percelen en 
op delen van het openbaar domein.

maximale vloeroppervlakte van 100 
m².
* Het bodemreliëf mag beperkt 
gewijzigd worden conform artikels 15 
en 16 van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening. Bij 
de aanleg van het terrein moet het 
waterbergend vermogen van het 
gebied zoveel mogelijk worden 
behouden.

Vrijstaande handelingen in de tuinzones
Voortuinstrook

Verharding
Toelichting Voorschrift
Aanleg van verhardingen beperkt tot 
oprit en toegang.
Conform de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Verhardingen aan te leggen in 
waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede 
voeg. 
Conform artikel 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.

Groenaanleg
Toelichting Voorschrift
In functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

In voortuin achter de rooilijn moet 
een haag, zijnde Fagus Sylvatica 
(beuk) aangeplant worden van max. 
70 cm hoogte. De toekomstige 
eigenaars staan zelf in voor aanplant 
en het onderhoud van de hagen.

Constructies
Toelichting Voorschrift
Er dient naar een groen karakter 
gestreefd te worden.

Behoudens de oprit en toegangen 
geen constructies toegestaan in de 
voortuinstrook.

 
Zijtuinstrook

Verharding
Toelichting Voorschrift
Aanleg van verhardingen beperkt tot 
oprit en toegang.
Conform de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Verhardingen aan te leggen in 
waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede 
voeg. 
Conform artikel 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.

Groenaanleg
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Toelichting Voorschrift
Kavel 1: Er moet een beukenhaag 
achter de rooilijn geplant worden in 
functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

Kavel 1: In zijtuin achter de rooilijn 
moet een haag, zijnde Fagus 
Sylvatica (beuk) aangeplant worden 
van max. 70 cm hoogte. De 
toekomstige eigenaars staan zelf in 
voor aanplant en het onderhoud van 
de hagen.

Constructies
Toelichting Voorschrift
Kavel 1: geen constructies toegestaan.
Kavel 3: in de zijtuinstrook kan 
eventueel een autobergplaats worden 
opgericht conform art. 21 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.

Kavel 1: Geen constructies 
toegestaan.
Kavel 3: in zijtuinstrook aansluitend 
bij hoofdgebouw: autobergplaats 
toegestaan cfr. art. 21 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening met inplanting binnen de 
bouwstrook zoals aangeduid op het 
plan.

 
Achtertuinstrook

Verharding
Toelichting Voorschrift
In de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening worden beperkingen 
opgelegd aan de toegelaten verharde 
niet-overdekte oppervlakte.

Conform artikels 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.

Groenaanleg
Toelichting Voorschrift
Kavel 1: Er moet een beukenhaag 
achter de rooilijn geplant worden in 
functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

Kavel 1: In de achtertuin achter de 
rooilijn moet een haag, zijnde Fagus 
Sylvatica (beuk) aangeplant worden 
van max. 70 cm hoogte. De 
toekomstige eigenaars staan zelf in 
voor aanplant en het onderhoud van 
de hagen.

Constructies
Toelichting Voorschrift
Er dient naar een groen karakter 
gestreefd te worden, conform het 
vrijstellingsbesluit is een beperkte 
tuinberging toegelaten.

Binnen de zone van de achtertuin 
mag een beperkte tuinberging (max. 
12 m²) opgericht worden, conform 
het vrijstellingsbesluit, verder dient 
het niet-bebouwde gedeelte 
aangelegd te worden als tuin.

 
Afsluitingen op de perceelsgrens
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Materiaal
Toelichting Voorschrift
In functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

Bij voorkeur Fagus Sylvatica (beuk), 
maximumhoogte 2m
Draadafsluitingen toegelaten achter 
de voorgevellijn.

Uitvoering
Toelichting Voorschrift
Conform de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Aanplantingen en afsluitingen uit te 
voeren conform artikel 9 t.e.m. 13 
van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

LOT : 2 
Gebouw

Nokhoogte
Toelichting Voorschrift
Conform gangbare normen, voldoende 
architecturale vrijheid,
voor de gekoppelde woningen dient de 
hoogte en het dakprofiel hetzelfde te 
zijn, ze dienen bij voorkeur één geheel 
te vormen.

Gemeten van het straatniveau 
(boordsteen) tot de bovenkant van 
de nok: max. 11.5m

Kroonlijsthoogte
Toelichting Voorschrift
Conform gangbare normen, voldoende 
architecturale vrijheid,
voor de gekoppelde woningen dient de 
hoogte en het dakprofiel hetzelfde te 
zijn, ze dienen bij voorkeur één geheel 
te vormen.

- voorgevel: tussen 3.5m en 7m, 
dezelfde hoogte en dakprofiel voor 2 
   gekoppelde woningen, de eerst 
aangevraagde woning (datum 
ontvangstbewijs) is 
   bepalend
- tot op een diepte van 10m: dezelfde 
hoogte als die van de voorgevel
- overige diepte: maximum 3.50 m

Dakuitvoering
Toelichting Voorschrift
De gekoppelde woningen dienen zowel 
fysiek als architecturaal bij elkaar aan te 
sluiten.

- tot op een diepte van 10m: 
zadeldak met helling van maximum 
45° ofwel plat dak, dezelfde hoogte 
en dakprofiel voor gekoppelde 
woningen, de eerst aangevraagde 
woning (datum ontvangstbewijs) is 
bepalend.
- overige diepte: plat dak

Type gebouw
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Toelichting Voorschrift
In functie van perceel afmetingen, 
omgeving en huidige normen.

Kavel 1 en 3: gekoppelde 
bebouwing.
Kavel 2: gesloten bebouwing.

Materiaalgebruik
Toelichting Voorschrift
Uitvoering dient te gebeuren in 
duurzame en esthetisch verantwoorde 
materialen.

Gevels in gevelbaksteen of 
sierbepleistering in een lichte kleur, 
eventueel te combineren met hout, 
metaal of natuursteen (max. 25% 
van gevelopp.)
dakbedekking schuine daken: 
pannen, leien, zink, koper.
Dezelfde materialen voor de 
gekoppelde woningen.

Inplanting
Toelichting Voorschrift
Conform gangbare normen, diepte in 
functie van de 75 m² nuttige tuinruimte.

Voorgevel op voorgevelbouwlijn
Vrijstaande zijgevel op min. 3m t.o.v. 
de zijdelingse perceelsgrens 
Bouwdiepte 15 m
Binnen de bouwstrook zoals 
aangeduid op het plan.

Uitbouw (veranda, carport)
Toelichting Voorschrift
Bij kavel 1 en 2 moet een inpandige 
garage voorzien worden, bij kavel 3 is 
er een aparte zone voor een 
autobergplaats voorzien.

Bij kavel 1 en 2 moet een inpandige 
autobergplaats worden voorzien*.
Bij kavel 3 mag er een garage of 
carport opgetrokken worden in de 
daarvoor bestemde zone*.

*afmetingen in overeenstemming met 
de bepalingen opgenomen in artikel 
29 van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Andere voorschrift voor het gebouw
Toelichting Voorschrift
* Enkel nevenbestemmingen die 
complementair zijn aan het wonen, 
slechts een beperkt gedeelte van de 
woning kan ingericht worden voor de 
nevenbestemming.
* Ophogingen van (een deel van) de 
huiskavel kunnen worden toegestaan 
om tot een volwaardige aanvulling tot 
aan het nulpeil van het hoofdgebouw te 

* Enkel functies, complementair aan 
het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij 
beroep, en dienstverlening zijn 
toegelaten, mits aan alle van de 
volgende vereisten voldaan is:
1° de woonfunctie blijft behouden als 
hoofdfunctie.
2° de complementaire functie beslaat 
een geringere oppervlakte dan de 
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komen. Anderzijds zijn overdreven 
reliëfwijzigingen vaak niet wenselijk 
omwille van de impact op de bodem, de 
waterhuishouding en/of het landschap. 
De voorschriften houden dus een aantal 
beperkingen in.
De bepalingen moeten toelaten de 
terreinophogingen op een kwalitatieve 
en aanvaardbare wijze te laten 
aansluiten op aanpalende percelen en 
op delen van het openbaar domein.

woonfunctie en met een totale 
maximale vloeroppervlakte van 100 
m².
* Het bodemreliëf mag beperkt 
gewijzigd worden conform artikels 15 
en 16 van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening. Bij 
de aanleg van het terrein moet het 
waterbergend vermogen van het 
gebied zoveel mogelijk worden 
behouden.

Vrijstaande handelingen in de tuinzones
Voortuinstrook

Verharding
Toelichting Voorschrift
Aanleg van verhardingen beperkt tot 
oprit en toegang.
Conform de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Verhardingen aan te leggen in 
waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede 
voeg. 
Conform artikel 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.

Groenaanleg
Toelichting Voorschrift
In functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

In voortuin achter de rooilijn moet 
een haag, zijnde Fagus Sylvatica 
(beuk) aangeplant worden van max. 
70 cm hoogte. De toekomstige 
eigenaars staan zelf in voor aanplant 
en het onderhoud van de hagen.

Constructies
Toelichting Voorschrift
Er dient naar een groen karakter 
gestreefd te worden.

Behoudens de oprit en toegangen 
geen constructies toegestaan in de 
voortuinstrook.

 
Zijtuinstrook

Verharding
Toelichting Voorschrift
Aanleg van verhardingen beperkt tot 
oprit en toegang.
Conform de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Verhardingen aan te leggen in 
waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede 
voeg. 
Conform artikel 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.
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Groenaanleg
Toelichting Voorschrift
Kavel 1: Er moet een beukenhaag 
achter de rooilijn geplant worden in 
functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

Kavel 1: In zijtuin achter de rooilijn 
moet een haag, zijnde Fagus 
Sylvatica (beuk) aangeplant worden 
van max. 70 cm hoogte. De 
toekomstige eigenaars staan zelf in 
voor aanplant en het onderhoud van 
de hagen.

Constructies
Toelichting Voorschrift
Kavel 1: geen constructies toegestaan.
Kavel 3: in de zijtuinstrook kan 
eventueel een autobergplaats worden 
opgericht conform art. 21 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.

Kavel 1: Geen constructies 
toegestaan.
Kavel 3: in zijtuinstrook aansluitend 
bij hoofdgebouw: autobergplaats 
toegestaan cfr. art. 21 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening met inplanting binnen de 
bouwstrook zoals aangeduid op het 
plan.

 
Achtertuinstrook

Verharding
Toelichting Voorschrift
In de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening worden beperkingen 
opgelegd aan de toegelaten verharde 
niet-overdekte oppervlakte.

Conform artikels 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.

Groenaanleg
Toelichting Voorschrift
Kavel 1: Er moet een beukenhaag 
achter de rooilijn geplant worden in 
functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

Kavel 1: In de achtertuin achter de 
rooilijn moet een haag, zijnde Fagus 
Sylvatica (beuk) aangeplant worden 
van max. 70 cm hoogte. De 
toekomstige eigenaars staan zelf in 
voor aanplant en het onderhoud van 
de hagen.

Constructies
Toelichting Voorschrift
Er dient naar een groen karakter 
gestreefd te worden, conform het 
vrijstellingsbesluit is een beperkte 
tuinberging toegelaten.

Binnen de zone van de achtertuin 
mag een beperkte tuinberging (max. 
12 m²) opgericht worden, conform 
het vrijstellingsbesluit, verder dient 
het niet-bebouwde gedeelte 
aangelegd te worden als tuin.
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Afsluitingen op de perceelsgrens
Materiaal

Toelichting Voorschrift
In functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

Bij voorkeur Fagus Sylvatica (beuk), 
maximumhoogte 2m
Draadafsluitingen toegelaten achter 
de voorgevellijn.

Uitvoering
Toelichting Voorschrift
Conform de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Aanplantingen en afsluitingen uit te 
voeren conform artikel 9 t.e.m. 13 
van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

LOT : 3 
Gebouw

Nokhoogte
Toelichting Voorschrift
Conform gangbare normen, voldoende 
architecturale vrijheid,
voor de gekoppelde woningen dient de 
hoogte en het dakprofiel hetzelfde te 
zijn, ze dienen bij voorkeur één geheel 
te vormen.

Gemeten van het straatniveau 
(boordsteen) tot de bovenkant van 
de nok: max. 11.5m

Kroonlijsthoogte
Toelichting Voorschrift
Conform gangbare normen, voldoende 
architecturale vrijheid,
voor de gekoppelde woningen dient de 
hoogte en het dakprofiel hetzelfde te 
zijn, ze dienen bij voorkeur één geheel 
te vormen.

- voorgevel: tussen 3.5m en 7m, 
dezelfde hoogte en dakprofiel voor 2 
   gekoppelde woningen, de eerst 
aangevraagde woning (datum 
ontvangstbewijs) is 
   bepalend
- tot op een diepte van 10m: dezelfde 
hoogte als die van de voorgevel
- overige diepte: maximum 3.50 m

Dakuitvoering
Toelichting Voorschrift
De gekoppelde woningen dienen zowel 
fysiek als architecturaal bij elkaar aan te 
sluiten.

- tot op een diepte van 10m: 
zadeldak met helling van maximum 
45° ofwel plat dak, dezelfde hoogte 
en dakprofiel voor gekoppelde 
woningen, de eerst aangevraagde 
woning (datum ontvangstbewijs) is 
bepalend.
- overige diepte: plat dak
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Type gebouw
Toelichting Voorschrift
In functie van perceel afmetingen, 
omgeving en huidige normen.

Kavel 1 en 3: gekoppelde 
bebouwing.
Kavel 2: gesloten bebouwing.

Materiaalgebruik
Toelichting Voorschrift
Uitvoering dient te gebeuren in 
duurzame en esthetisch verantwoorde 
materialen.

Gevels in gevelbaksteen of 
sierbepleistering in een lichte kleur, 
eventueel te combineren met hout, 
metaal of natuursteen (max. 25% 
van gevelopp.)
dakbedekking schuine daken: 
pannen, leien, zink, koper.
Dezelfde materialen voor de 
gekoppelde woningen.

Inplanting
Toelichting Voorschrift
Conform gangbare normen, diepte in 
functie van de 75 m² nuttige tuinruimte.

Voorgevel op voorgevelbouwlijn
Vrijstaande zijgevel op min. 3m t.o.v. 
de zijdelingse perceelsgrens 
Bouwdiepte 15 m
Binnen de bouwstrook zoals 
aangeduid op het plan.

Uitbouw (veranda, carport)
Toelichting Voorschrift
Bij kavel 1 en 2 moet een inpandige 
garage voorzien worden, bij kavel 3 is 
er een aparte zone voor een 
autobergplaats voorzien.

Bij kavel 1 en 2 moet een inpandige 
autobergplaats worden voorzien*.
Bij kavel 3 mag er een garage of 
carport opgetrokken worden in de 
daarvoor bestemde zone*.

*afmetingen in overeenstemming met 
de bepalingen opgenomen in artikel 
29 van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Andere voorschrift voor het gebouw
Toelichting Voorschrift
* Enkel nevenbestemmingen die 
complementair zijn aan het wonen, 
slechts een beperkt gedeelte van de 
woning kan ingericht worden voor de 
nevenbestemming.
* Ophogingen van (een deel van) de 
huiskavel kunnen worden toegestaan 
om tot een volwaardige aanvulling tot 

* Enkel functies, complementair aan 
het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij 
beroep, en dienstverlening zijn 
toegelaten, mits aan alle van de 
volgende vereisten voldaan is:
1° de woonfunctie blijft behouden als 
hoofdfunctie.
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aan het nulpeil van het hoofdgebouw te 
komen. Anderzijds zijn overdreven 
reliëfwijzigingen vaak niet wenselijk 
omwille van de impact op de bodem, de 
waterhuishouding en/of het landschap. 
De voorschriften houden dus een aantal 
beperkingen in.
De bepalingen moeten toelaten de 
terreinophogingen op een kwalitatieve 
en aanvaardbare wijze te laten 
aansluiten op aanpalende percelen en 
op delen van het openbaar domein.

2° de complementaire functie beslaat 
een geringere oppervlakte dan de 
woonfunctie en met een totale 
maximale vloeroppervlakte van 100 
m².
* Het bodemreliëf mag beperkt 
gewijzigd worden conform artikels 15 
en 16 van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening. Bij 
de aanleg van het terrein moet het 
waterbergend vermogen van het 
gebied zoveel mogelijk worden 
behouden.

 Vrijstaande handelingen in de tuinzones
Voortuinstrook

Verharding
Toelichting Voorschrift
Aanleg van verhardingen beperkt tot 
oprit en toegang.
Conform de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Verhardingen aan te leggen in 
waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede 
voeg. 
Conform artikel 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.

Groenaanleg
Toelichting Voorschrift
In functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

In voortuin achter de rooilijn moet 
een haag, zijnde Fagus Sylvatica 
(beuk) aangeplant worden van max. 
70 cm hoogte. De toekomstige 
eigenaars staan zelf in voor aanplant 
en het onderhoud van de hagen.

Constructies
Toelichting Voorschrift
Er dient naar een groen karakter 
gestreefd te worden.

Behoudens de oprit en toegangen 
geen constructies toegestaan in de 
voortuinstrook.

 
Zijtuinstrook

Verharding
Toelichting Voorschrift
Aanleg van verhardingen beperkt tot 
oprit en toegang.
Conform de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Verhardingen aan te leggen in 
waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede 
voeg. 
Conform artikel 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.
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Groenaanleg
Toelichting Voorschrift
Kavel 1: Er moet een beukenhaag 
achter de rooilijn geplant worden in 
functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

Kavel 1: In zijtuin achter de rooilijn 
moet een haag, zijnde Fagus 
Sylvatica (beuk) aangeplant worden 
van max. 70 cm hoogte. De 
toekomstige eigenaars staan zelf in 
voor aanplant en het onderhoud van 
de hagen.

Constructies
Toelichting Voorschrift
Kavel 1: geen constructies toegestaan.
Kavel 3: in de zijtuinstrook kan 
eventueel een autobergplaats worden 
opgericht conform art. 21 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.

Kavel 1: Geen constructies 
toegestaan.
Kavel 3: in zijtuinstrook aansluitend 
bij hoofdgebouw: autobergplaats 
toegestaan cfr. art. 21 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening met inplanting binnen de 
bouwstrook zoals aangeduid op het 
plan.

 
Achtertuinstrook

Verharding
Toelichting Voorschrift
In de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening worden beperkingen 
opgelegd aan de toegelaten verharde 
niet-overdekte oppervlakte.

Conform artikels 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening.

Groenaanleg
Toelichting Voorschrift
Kavel 1: Er moet een beukenhaag 
achter de rooilijn geplant worden in 
functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

Kavel 1: In de achtertuin achter de 
rooilijn moet een haag, zijnde Fagus 
Sylvatica (beuk) aangeplant worden 
van max. 70 cm hoogte. De 
toekomstige eigenaars staan zelf in 
voor aanplant en het onderhoud van 
de hagen.

Constructies
Toelichting Voorschrift
Er dient naar een groen karakter 
gestreefd te worden, conform het 
vrijstellingsbesluit is een beperkte 
tuinberging toegelaten.

Binnen de zone van de achtertuin 
mag een beperkte tuinberging (max. 
12 m²) opgericht worden, conform 
het vrijstellingsbesluit, verder dient 
het niet-bebouwde gedeelte 
aangelegd te worden als tuin.
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Afsluitingen op de perceelsgrens

Materiaal
Toelichting Voorschrift
In functie van het open karakter van de 
omgeving en het streven naar 
eenvormigheid om rust en éénheid in 
het straatbeeld te brengen.

Bij voorkeur Fagus Sylvatica (beuk), 
maximumhoogte 2m
Draadafsluitingen toegelaten achter 
de voorgevellijn.

Uitvoering
Toelichting Voorschrift
Conform de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.

Aanplantingen en afsluitingen uit te 
voeren conform artikel 9 t.e.m. 13 
van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening.


		2020-06-29T10:57:13+0000
	Joke Verschueren (Signature) b0f4d7afb829423f3573f289a142bdcecbfd1367


		2020-07-06T19:39:25+0000
	Marcus Van Aperen (Signature) 9eed086a043ba493c441a503746b3e28ee30c48e


	

	



