
 

 

 

 

 

 

VERKOOP VAN: 

 

 

21 bouwgronden in de straten Rombout Keldermansstraat, 

Marcel Rosiersstraat en Maria Verhoevenstraat – 

(Zuid-Oost-centrum verkaveling) in Hoogstraten 

 

 

Loten nrs. 1, 2, 3 

 

 

Loten nrs. 11a, 12a, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21a, 22a, 

23a, 24a, 25a, 38, 45a, 46a 



LOT NUMMER Oppervlakte in m²
1 415

2 245

3 318

11A 375

12A 354

13A 354

14 341

15 341

16 257

17 387

18 433

19 295

20 381

21A 373

22A 303

23A 484

24A 308

25A 317

38 325

45A 309

46A 306
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE BIJSTELLING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Bijstelling verkavelingsvergunning dd. 12/10/2017 ref. PSTV-2017-0320 
Hoogstraten, projectzone (deel) voor stedelijk wonen “Zuid-Oost Centrum” 

Zone tussen Rombout Keldermansstraat, Remi Lensstraat, Houvast en Lod. De Konincklaan 
 

1° afdeling, sectie D, nrs. 159/C/2 deel, 162/A/2, 164/S, 165/V deel, 165/W deel, 167/C deel, 172/C/2 
deel, 172/V/2, 240/B, 240/D deel, 240/E, 241/A, 241/B, 243/A, 243/B deel, 243/D deel, 243/E, 243/L 
deel, 243/R, 243/W, 243/X, 243/Y, 243/Z, 243/G/2, 243/H/2, 243/K/2 en deel zonder nummer 

 
 

Inhoud: 
 

Hoofdstuk 0: Algemeen voorschrift 

Hoofdstuk 1: Kavel 1: Kavel voor meergezinswoningen 

Hoofdstuk 3: Kavels 11A, 11B, 12A, 13A, 21A, 22A en 23A: 

Gekoppelde ééngezinswoningen 
Binnengebied in de verkaveling 

Hoofdstuk 4: Kavels 24A, 25A,  26A t.e.m. 28A, 30A t.e.m. 32A, 34A, 36A, 45A, 46A en 48 t.e.m. 
53: 

Eéngezinswoningen aan buitenzijde van verkaveling 
Halfopen en vrijstaande bebouwing 

Hoofdstuk 5: Kavel 11B Garage 
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HOOFDSTUK 0: Algemeen voorschrift 

De toegang tot de percelen moet éénduidig zijn teneinde toekomstige vragen naar bijkomende 
toegangen te vermijden. Zij- of achtertoegangen via het openbaar domein worden niet toegelaten. 
 
 
 

HOOFDSTUK 1: 

Kavel 1 – meergezinswoningen, kan gefaseerd uitgevoerd worden, en eventueel opgesplitst worden in 
meerdere basisakten (meerdere verenigingen van mede-eigenaars) 

1. STROOK VOOR HOOFDGEBOUWEN 
 

1.1. BESTEMMING 
= 

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Conform PRUP Zuid-Oost Centrum 
wordt er een mengeling van 
woontypologieën voorzien. 

Meergezinswoningen met een maximum van 50% van het aantal 
woongelegenheden in de projectzone, conform het PRUP Zuid-Oost Centrum. 

 

1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Enkel nevenbestemmingen die 
complementair zijn aan het wonen 

Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij 
beroep, en dienstverlening zijn toegelaten, mits aan alle van 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 maximale vloeroppervlakte van 100m² 

 

1.2 BEBOUWING 
 

1.2.A. TYPOLOGIE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Luchtigheid volumes, 
mogelijkheid zonlicht binnen te krijgen 

3 vrijstaande gebouwen 
(ondergronds kunnen deze aaneengeschakeld worden) 
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1.2.B. INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Inplanting gekozen in functie van 
privacy, ook naar omliggende 
bebouwing 
Om voldoende autostaanplaatsen te 
kunnen voorzien mogen kelders buiten 
de bouwstrook komen. 

Op te richten binnen de bouwstrook zoals aangeduid op het plan 
Kelders en ondergrondse constructies mogen tot 5,50m buiten de bouwstrook 
komen, max. tot de perceelgrens, en op min. 5m achter ontworpen rooilijn, 
tussen de gebouwen mogen de kelders aaneengesloten zijn. 

 
Naast de waterloop moet een zone van 5 meter vrijgehouden worden van alle 
bebouwing. 

 
De oppervlakte van de 3e verdieping bovengrondse bouwlaag bedraagt 
maximum 80% van de strook. 
  
Plaatsing van de bebouwing 
Afstand tot de zonegrens: min. Een afstand gelijk aan de kroonlijsthoogte van 
elke verdieping op zich conform het PRUP Zuid-Oost Centrum. 

 
1.2.C. BOUWVOLUME 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Bouwhoogte conform PRUP Zuid Oost 
Centrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Om buitenruimte bij de appartementen 
te creëren is de mogelijkheid van 
uitkragende terrassen voorzien. 

Maximum 3 bovengrondse bouwlagen 
- in geval van hellend dak wordt dakverdieping als bouwlaag beschouwd met 
nokhoogte maximaal 11m. 
- bouwhoogte: gemeten van het straatniveau (boordsteen, referentiehoogte: 
midden kavel/entreeplein) tot de bovenkant van de kroonlijst: max. 11m. 
Technische installaties en zonnepanelen op daken: tot max. 12m boven 
straatniveau (1m hoger dan max. dakhoogte), minstens 1m van de dakrand 
Hogere constructies (indien technisch benodigd) kunnen toegelaten 
worden indien de afstand t.o.v. de dakrand minstens dezelfde is als de 
hoogte van de installatie te bepalen vanaf de kroonlijsthoogte van het 
gebouw. 
- de derde bouwlaag dient steeds binnen 45° van de bouwstrook te blijven. 

 
Kelders en ondergrondse constructies mogen maximum tot referentiehoogte 
komen. 

 
Mogelijkheid van uitkragende terrassen tot maximum 0,5 m uit de bouwstrook 
voor hoofdgebouwen met uitzondering aan de 3de bouwlaag.* 
* in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 7 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. 

 
1.2.D. VERSCHIJNINGSVORM 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Architecturale vrijheid, 
de verschillende gebouwen moeten 
architecturaal bij elkaar aansluiten. 

Dakvorm: vrij, bij hellend dak een maximale dakhelling van 45°. 
De gebouwen moeten uitgevoerd worden in duurzame en esthetisch 
verantwoorde materialen 
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1.2.E EXTERN WARMTENET 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

In het geval er een extern warmtenet 
komt moet er een ruimte zijn waar de 
verbinding tussen het verwarmingsnet 
van de meergezinswoningen en het 
warmtenet kan gemaakt worden. In 
afwachting wordt er verwarmd met een 
conventionele warmtebron. 
 

 

In geval bij het realiseren van de bebouwing de energievoorziening via een 
extern warmtenet tot de reële mogelijkheden behoort, zal de verwarming van 
de appartementen gebeuren via een centrale stookplaats, in te richten in de 
kelderruimte. Deze centrale stookplaats wordt in afwachting gebruikt voor de 
plaatsing van een conventionele verwarmingsinstallatie. 
 
 

 
 

2. STROOK VOOR BIJGEBOUW(EN) 
 

2.1. BESTEMMING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Geen bijgebouwen Geen bijgebouwen. 
Ondergronds zullen bergplaatsen en autostaanplaatsen moeten voorzien 
worden. 

 
2.2. BEBOUWING 

 

Niet van toepassing 
 
 

3. STROOK VOOR UITSPRONGEN, TERRASSEN EN LUIFELS 
 

3.1. BESTEMMING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De strook voor uitsprongen, terrassen 
en luifels geeft de ontwerper de 
vrijheid om esthetische of 
architecturale toevoegingen te doen 
aan de geveldelen. 

Conform strook voor hoofdgebouwen. 
Enkel uitsprongen, terrassen en luifels die één geheel vormen met het 
hoofdgebouw worden toegestaan. 

 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

3.2. BEBOUWING 
3.2.A. TYPOLOGIE 
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De strook voor uitsprongen, terrassen 
en luifels geeft de ontwerper de 
vrijheid om esthetische of 
architecturale toevoegingen te doen 
aan de geveldelen. 

Uitsprongen, terrassen en luifels zijn overal toegelaten in de strook. 
Ze zijn niet toegelaten aan de 3e bouwlaag met uitzondering van terrassen 
op daken van de onderliggende verdieping. 
Uitsprongen en uitkragende terrassen zijn niet toegelaten aan de 3de 
bovengrondse bouwlaag. 
In de strook voor luifels zijn enkel luifels toegelaten. 
 
 

 
3.2.B. INPLANTING 
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Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Om te vermijden dat de uitsprongen, 
terrassen of luifels als hinderlijk worden 
ervaren worden beperkingen opgelegd. 

Binnen de strook zoals aangeduid op plan. 
Maximum 50 % van de zone mag worden ingenomen door uitsprongen of 
terrassen. 
Uitsprongen van het gebouw aan de gelijkvloerse en 2e bovengrondse bouwlaag 
zijn toegelaten op voorwaarde dat de totale grondoppervlakte van de uitsprong 
wordt gecompenseerd door minder bouwoppervlakte in de strook voor 
hoofdgebouwen. 

 

3.2.C. BOUWVOLUME 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De strook voor uitsprongen, terrassen 
en luifels geeft de ontwerper de 
vrijheid om esthetische of 
architecturale toevoegingen te doen 
aan de geveldelen. 

Conform strook voor hoofdgebouwen. 
Enkel uitsprongen, terrassen en luifels die één geheel vormen met het 
hoofdgebouw worden toegestaan. 
Uitsprongen van het gebouw aan de gelijkvloerse en 2e bovengrondse 
bouwlaag zijn toegelaten op voorwaarde dat de totale grondoppervlakte van de 
uitsprong wordt gecompenseerd door minder bouwoppervlakte in de strook 
voor hoofdgebouwen. 

 
3.2.D. VERSCHIJNINGSVORM 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Uitvoering dient te gebeuren in 
duurzame en esthetisch verantwoorde 
materialen en in harmonie met 
hoofdgebouw. 

Conform strook voor hoofdgebouwen. 
Enkel uitsprongen, terrassen en luifels die één geheel vormen met het 
hoofdgebouw worden toegestaan. 
Duurzame materialen: gebruik van dezelfde materialen van het hoofdgebouw 
of van materialen in harmonie met het hoofdgebouw, gebruik van metaal, glas 
en duurzaam hout is toegelaten 

 
 

4. STROOK VOOR TUINEN (NIET-BEBOUWD GEDEELTE) 
4.1. BESTEMMING 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Bij gelijkvloerse appartementen wordt 
een buitenruimte voorzien, overige niet 
bebouwd gedeelte gemeenschappelijke 
tuinaanleg met een aantal 
autostaanplaatsen 

Buitenruimte: aan te leggen als tuin, 50 m² verharding voor terras toegelaten 
De noodzakelijke inritten en toegangswegen zijn toegelaten. 
 
Gemeenschappelijk: autostaanplaatsen, afvalcontainers, toegangen en inrit 
ondergrondse parkeergarage, voorzien van groenaanleg. 
(in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.)  
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4.2. RELIEFWIJZIGINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het betreft een terrein wat licht 
afhellend is, om gebouwen op elkaar af 
te stemmen is aanpassing reliëf beperkt 
toegestaan. 

Reliëfwijzigingen worden niet toegestaan. De nieuwe constructies integreren 
zich in de omgeving en maken gebruik van het bestaande en natuurlijke reliëf 
van het terrein. 

 
Kelders en ondergrondse constructies mogen maximum tot referentiehoogte 
(=midden kavel/entreeplein) komen. 

 

4.3. VERHARDINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Aanleg van verhardingen beperkt tot 
toegangen, parkeerplaatsen en 
terrassen, overige niet bebouwd 
gedeelte aan te leggen als tuin 

Gemeenschappelijk (inrit ondergrondse parkeergarages, toegangen, 
autostaanplaatsen): voor alle verhardingen zal voldoende buffering van het 
hemelwater worden voorzien. 
Terrassen tot 50 m² per wooneenheid toegelaten conform artikel 3 
(in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.) 

 
Verder dient het niet-bebouwde gedeelte te worden aangelegd als tuin. 

 
4.4. INRICHTINGSELEMENTEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Er dient gestreefd te worden naar 
eenvormigheid. 

 
In functie van goede beeldkwaliteit 

 
Zichtbare scheiding privé/openbaar in 
functie van groenonderhoud. 

De aanleg van de gemeenschappelijke delen moeten eenvormig zijn, ook bij 
gefaseerde uitvoering. 
Ook de overgangen van privétuinen naar gemeenschappelijke delen dienen 
eenvormig uitgevoerd te worden. 

 
Kavel 1 moet esthetisch aansluiten bij het openbaar domein maar op een wijze 
dat de grens (privé/openbaar) zichtbaar is 

 
Luifels zijn toegelaten op de plaatsen aangeduid op plan. 

 
 

4.5. AFSLUITINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

In functie van goede beeldkwaliteit 
dient gestreefd te worden naar 
eenvormigheid. 

Afsluitingen van privétuinen moeten eenvormig zijn en in overeenstemming 
met de bepalingen opgenomen in artikel 9 t.e.m. 13 van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening. 
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5. ACHTERUITBOUWSTROOK 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

In functie van goede beeldkwaliteit 
worden behalve toegangen en 
ondergrondse afvalcontainers alle 
constructies verboden. 

Gelegen vanaf de rooilijn tot op 5m achter de rooilijn. 
Geen bebouwing toegelaten. Ondergrondse afvalcontainers zijn toegelaten. 
Max 20% mag worden verhard. Verder dient de strook te worden aangelegd als 
groenstrook. 

 
6. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Gewestelijke verordening hemelwater 
is van toepassing. 
Energiezuinig, vereiste E-peil 
Gebruik van duurzame materialen 
Zongericht bouwen is aangewezen 

Er dient voldoende opvang van hemelwater voorzien te worden zodat voldaan 
wordt aan de gewestelijke verordening hemelwater. 
Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het gebied 
zoveel mogelijk worden behouden + voldoen aan voorwaarden opgenomen in 
de verkavelingsvergunning. 
De gebouwen zullen voldoen aan de normen energiezuinigheid (E-peil) 
Bij de indeling van de appartementen dient maximaal rekening gehouden te 
worden met de zon-oriëntering. 

 
 
 

HOOFDSTUK 3: 
 

Kavels 11A, 11B, 12A, 13A, 21A, 22A en 23A – gekoppelde ééngezinswoningen 

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 
 

1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Conform PRUP Zuid-Oost Centrum 
wordt er een mengeling van 
woontypologieën voorzien 

Eengezinswoningen 
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1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Enkel nevenbestemmingen die 
complementair zijn aan het wonen, 
slechts een beperkt gedeelte van de 
woning kan ingericht worden voor de 
nevenbestemming 

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 maximale vloeroppervlakte van 50 m². 

 

1.2. BESTEMMING BIJGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Bij sommige kavels is een strook voor 
de oprichting van een garage of carport 
voorzien, bij andere kavels moet de 
garage inpandig gerealiseerd worden. 

Kavels 12A, 13A en 21A: garage of carport 
Kavel 11A: garage of carport tussen de garage of carport van kavels 12A en 13A, 
op het plan aangeduid als kavel 11B. geen garage of carport mogelijk 
Bij kavels 22A en 23A moet een inpandige autostaanplaats worden voorzien, 
gevelbreedte minimaal 7m. 
 
 (afmetingen in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 29 
van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.) 

 

1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Private tuin met beperkt terras Aan te leggen als tuin 
50 m² verharding voor terras en toegangen toegelaten. 
(in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.) 
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2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 
 

2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 
 

2.1.A. TYPOLOGIE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Gekoppelde bebouwing waarbij 
gestreefd dient te worden naar goede 
beeldkwaliteit 

Gekoppelde bebouwing 

 
2.1.B. INPLANTING 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Conform gangbare normen Voorgevel op voorgevelbouwlijn 
bouwdiepte max. 15 m 

 
Vrijstaande zijgevel op min. 3m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens,  

Binnen de bouwstrook zoals aangeduid op het plan. 

 
2.1.C. BOUWVOLUME 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Conform gangbare normen, voldoende 
architecturale vrijheid, 
voor de 2 (of 3) gekoppelde woningen 
dient de hoogte en het dakprofiel 
hetzelfde te zijn, ze dienen bij voorkeur 
één geheel te vormen 

Minimum voorgevelbreedte 6m, bij kavel 22A volledige bouwbreedte, indien 
inpandige garage voorgevelbreedte minimaal 7m. 
Bouwhoogte: gemeten van het straatniveau (boordsteen) tot de bovenkant van 
de kroonlijst 
- voorgevel: tussen 3.5m en 7m, dezelfde hoogte en dakprofiel voor 2 (of 3) 

gekoppelde woningen, de eerst aangevraagde woning (dd. ontvangstbewijs) is 
bepalend 

- tot op een diepte van 10m: dezelfde hoogte als die van de voorgevel 
- tussen 10 m en 15m: maximum 3.50 m 

 
2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
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Conform gangbare normen 
bij voorkeur dezelfde materialen voor 
de 2 (of 3) gekoppelde woningen 

Dakvorm: 
- tot op een diepte van 10m: zadeldak met helling van maximum 45° ofwel plat 

dak, dezelfde hoogte en dakprofiel voor 2 gekoppelde woningen, de eerst 
aangevraagde woning (dd. ontvangstbewijs) is bepalend 

- overige diepte: plat dak 
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 2 (of 3) gekoppelde woningen. 
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2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 
 

2.2.A. INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Bij kavels 11A, 12A, 13A en 21A is een 
zone voorzien voor garage of carport. 

Kavel 11A: de garage of carport behorende bij deze kavel is aangeduid op het 
plan als kavel 11B, met de voorgevel op 5m uit de voorgevellijn van de 
hoofdgebouwen van kavels 12A en 13A. 
Kavels 12A en 13A: voorgevel op 5m uit voorgevellijn hoofdgebouw, zijgevel op 
de perceelgrens. 
Kavel 21A: zoals aangeduid op plan. 

 
Binnen de zone van de tuin is een houten tuinhuisje (max. 12m², max. hoogte 
3m) toegestaan, inplanting op min. 3m van openbaar domein. 

 

2.2.B. BOUWVOLUME 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Conform gangbare normen Maximum oppervlakte bijgebouwen = volledige bouwstrook 
Bouwhoogte is maximum 3.5 m. 
Houten tuinhuisje is maximum 12m² en maximum 3m hoog 

 

2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Uitvoering dient te gebeuren in 
duurzame en esthetisch verantwoorde 
materialen en in harmonie met 
hoofdgebouw. 

Duurzame materialen: gebruik van dezelfde materialen van het hoofdgebouw 
of van materialen in harmonie met het hoofdgebouw, gebruik van metaal, glas 
en duurzaam hout is toegelaten 

 
 
 

2.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Beperking verharding en gebruik van 
waterdoorlatende materialen in functie 
van het maximum infiltreren van het 
hemelwater. 
Gebruik van duurzame materialen 

 
In functie van energiezuinig bouwen; 
energiezuinig, vereiste E-peil en 
zongericht bouwen. 

Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor 
de verharding van de terrassen toegelaten mits ze afwateren naar de tuin en 
mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. 

 
 

De gebouwen zullen voldoen aan de energienormen (E-peil) 
Inplanting woningen geeft mogelijkheid om zongericht te bouwen 
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3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 
3.1. RELIEFWIJZIGINGEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het betreft een natuurlijk vlak terrein, 
waar reliëfwijziging niet wenselijk is 

Reliëfwijzigingen worden niet toegestaan. De nieuwe constructies integreren 
zich in de omgeving en maken gebruik van het bestaande en natuurlijke reliëf 
van het terrein. 

 
3.2. VERHARDINGEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Niet bebouwde perceelsdelen dienen te 
worden beschouwd als groenzones, 
tuinaanleg. 
Aanleg van verhardingen worden 
beperkt tot toegangen en terras. 
Wegenis aan te leggen in 
waterdoorlatende materialen in functie 
van de infiltratie van het hemelwater. 

Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor 
de verharding van de terrassen toegelaten mits ze afwateren naar de tuin en 
mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. 
Behoudens toegangen en terras dient het niet-bebouwde gedeelte te worden 
aangelegd als tuin. 

 
Op 0.75 m uit de achtergrens, zone voor achterontsluiting: de aanleg wordt 
mee opgenomen in de wegeniswerken. 

 
3.3. INRICHTINGSELEMENTEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

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

 
Elke kavel dient voorzien te worden in 
achterontsluiting van de private tuin. 

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. 

Achterontsluiting wordt voorzien via gemeenschappelijke erfdienstbaarheid. 

 
3.4. AFSLUITINGEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Er dient gestreefd te worden naar 
eenvormigheid (éénheid in het 
straatbeeld) 

 
 
 

In functie van de erfdienstbaarheid 
voor achterontsluiting, 

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. 
Overige grenzen: bij voorkeur Fagus Sylvatica, maximumhoogte 2m, 
draadafsluitingen toegelaten achter de voorgevellijn. 
Aanplantingen en afsluitingen uit de voeren conform art. 9 t.e.m. 13 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. 

 
Afsluiting achteraan, uit te voeren in zwarte draad voorzien van bijhorende 
poorten, hoogte 1.80m, dient geplaatst op 0,75 m uit de achter perceelgrens. 
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HOOFDSTUK 4: 
 

Kavels 24A, 25A, 26A t.e.m. 28A, 30A t.e.m. 32A, 34A, 36A, 45A, 46A en 48 t.e.m. 53 – 
ééngezinswoningen buitenzijde verkaveling 

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 
 

1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Conform PRUP Zuid-Oost Centrum 
wordt er een mengeling van 
woontypologieën voorzien. 

Eengezinswoningen 

 

1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Enkel nevenbestemmingen die 
complementair zijn aan het wonen, 
slechts een beperkt gedeelte van de 
woning kan ingericht worden voor de 
nevenbestemming. 

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 maximale vloeroppervlakte van 100 m². 

 

1.2. BESTEMMING BIJGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Bij sommige kavels moet er een 
inpandige garage voorzien worden, bij 
andere kavels is er een aparte zone 
voor een autobergplaats voorzien. 

Kavels: 25A, 26A, 30A, 31A, 32A, 34A, 36A, 48, 49, 50, 51 en 52: garage of 
carport.* 

 
Bij kavels 24A, 25A, 27A, 28A, 45A, 46A en 53 moet een inpandige 
autobergplaats worden voorzien.* 

 
*afmetingen in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 29 
van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. 
 
Loten 34A, 48 en 49  dienen voorzien te worden van een open carport op de 
voorziene strook zonder scheidingsmuur op de perceelsgrenzen. 
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1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Privétuin met beperkt terras Aan te leggen als tuin. 
50 m² verharding voor terras en toegangen toegelaten. 
(in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 17 en 18 van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.) 

2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 
 

2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 
 

2.1.A. TYPOLOGIE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

In functie van de afmetingen van het 
perceel. Omgeving bestaat vooral uit 
ééngezinswoningen. 

Meeste kavels voor gekoppelde (half-open) bebouwing 
Kavels 30A, 31A, 32A, 34A, 48 en 49: vrijstaande bebouwing 
Kavel 27A: gesloten bebouwing 

 
2.1.B. INPLANTING 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Conform gangbare normen, in functie 
van 75 m² nuttige tuinruimte 
verschillende bouwdiepten 

Voorgevel op voorgevelbouwlijn, 
vrijstaande zijgevel op min. 3m t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens,  

Bouwdiepte binnen de bouwstrook zoals aangeduid op het plan. 

 
2.1.C. BOUWVOLUME 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Conform gangbare normen, voldoende 
architecturale vrijheid, 
voor de 2 gekoppelde woningen dient 
de hoogte en het dakprofiel hetzelfde 
te zijn, ze dienen bij voorkeur één 
geheel te vormen 

Minimum voorgevelbreedte is 6m, indien inpandige garage voorgevelbreedte 
minimaal 7m. 
Bouwhoogte: gemeten van het straatniveau (boordsteen) tot de bovenkant van 
de kroonlijst: max: 7m 
Bij gekoppelde bebouwing: 
- voorgevel: tussen 3.5m en 7m, dezelfde hoogte en dakprofiel voor 2 

gekoppelde woningen, de eerst aangevraagde woning (dd. ontvangstbewijs) is 
bepalend 

- tot op een diepte van 10m: dezelfde hoogte als die van de voorgevel 
- overige diepte: maximum 3.50 m 
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2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Uitvoering dient te gebeuren in 
duurzame en esthetisch verantwoorde 
materialen 

 
Gekoppelde woningen dienen zowel 
fysiek als architecturaal bij elkaar aan te 
sluiten. 

 
Voldoende architecturale vrijheid voor 
vrijstaande woningen 

Dakvorm: 
voor gekoppelde bebouwing 
- tot op een diepte van 10m: zadeldak met helling van maximum 45° ofwel plat 

dak, dezelfde hoogte en dakprofiel voor 2 gekoppelde woningen, de eerst 
aangevraagde woning (dd. ontvangstbewijs) is bepalend 

- overige diepte: plat dak 
Voor vrijstaande woningen: vrije dakvorm 

 
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 2 gekoppelde woningen. 

2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 
 

2.2.A. INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Er is een zone voorzien voor 
bijgebouwen (garage, carport, 
bergplaats) 

Kavel 31A in achtertuin: gevel gericht naar het hoofdgebouw op minimum 10m 
uit de achtergevelbouwlijn, zijgevel op minimum 3m afstand van de 
perceelsgrens. Binnen de bouwstrook aangeduid op plan. 

 
 

Kavels 25A, 26A, 30A, 31A, 32A, 34A, 48, 49, 51 en 52: voorgevel op 5m uit 
voorgevelbouwlijn, achtergevel aansluitend bij achtergevelbouwlijn 
hoofdgebouw en binnen de bouwstrook. 
Kavels 36A en 50: voorgevel op 5m uit voorgevelbouwlijn, achtergevel 
aansluitend op achtergevelbouwlijn naastgelegen kavel. 

 
Bij kavels 24A, 27A, 28A, 45A, 46A en 53 met een inpandige autostaanplaats zijn 
er geen bijgebouwen toegelaten. 
Bij kavel 31A mag het bijgebouw niet als functie het stallen van 
motorvoertuigen hebben. 

 
In afwijking op voorgaande bepalingen is een houten tuinhuisje (max. 12m², 
max. hoogte 3m) toegestaan. 

 
Naast de waterloop moet een zone van 5 meter vrijgehouden worden van alle 
bebouwing. 

 
In de 5m ruimingsstrook langs de Kasteelbeek van de kavels 30A, 31A en 32A 
kan geen enkele inrichting gebeuren, ook geen tuinaanleg of afsluitingen. Deze 
ruimte moet vrij toegankelijk blijven als grasstrook of verharde overrijdbare 
paden. 
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2.2.B. BOUWVOLUME 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Conform gangbare normen Kavel 31A: oppervlakte maximum 75 m² 
Bouwhoogte is maximum 3.5 m. 
Houten tuinhuisje is maximum 12m², maximumhoogte is 3m. 

 

2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Uitvoering dient te gebeuren in 
duurzame en esthetisch verantwoorde 
materialen en in harmonie met 
hoofdgebouw. 

Duurzame materialen: gebruik van dezelfde materialen van het hoofdgebouw 
of van materialen in harmonie met het hoofdgebouw, gebruik van metaal, glas 
en duurzaam hout is toegelaten. 

 
Kavels 30A, 31A, 32A, 34A, 48, 49 en 52: zijgevel garage op te trekken in 
gevelmateriaal. 

 
 

2.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Beperking verharding en gebruik van 
waterdoorlatende materialen in functie 
van het maximum infiltreren van het 
hemelwater. 
Gebruik van duurzame materialen 

 
In functie van energiezuinig bouwen; 
energiezuinig, vereiste E-peil en 
zongericht bouwen. 

Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor 
de verharding van de terrassen toegelaten mits ze afwateren naar de tuin en 
mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. 

 
 

De woningen voldoen aan de energienormen (e-peil) 
Inplanting woningen geeft mogelijkheid om zongericht te bouwen. 

 
 

3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 
3.1. RELIEFWIJZIGINGEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het betreft een natuurlijk vlak terrein, 
waar reliëfwijziging niet wenselijk is. 

Reliëfwijzigingen worden niet toegestaan. De nieuwe constructies integreren 
zich in de omgeving en maken gebruik van het bestaande en natuurlijke reliëf 
van het terrein. 
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3.2. VERHARDINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Niet bebouwde perceelsdelen dienen te 
worden beschouwd als groenzones, 
tuinaanleg. 
Aanleg van verhardingen worden 
beperkt tot toegangen en terras. 
Wegenis aan te leggen in 
waterdoorlatende materialen in functie 
van de infiltratie van het hemelwater. 

Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor 
de verharding van de terrassen toegelaten mits ze afwateren naar de tuin en 
mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. 
Behoudens toegangen en terras dient het niet-bebouwde gedeelte te worden 
aangelegd als tuin. 
 
Kavel 31A: enkel benodigde wandelpaden mogen aangelegd worden naar de 
zone voor bijgebouw. 

 
3.3. INRICHTINGSELEMENTEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig 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 

 
3.4. AFSLUITINGEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig 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. 
Overige grenzen: bij voorkeur Fagus Sylvatica, maximumhoogte 2m, 
draadafsluitingen toegelaten achter de voorgevellijn. 

 
In de 5m ruimingsstrook langs de Kasteelbeek van de kavels 30A, 31A en 32A 
kan geen enkele inrichting gebeuren, ook geen tuinaanleg of afsluitingen. Deze 
ruimte moet vrij toegankelijk blijven als grasstrook of verharde overrijdbare 
paden. 

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

 

3.5 ONDERGRONDSE ERFDIENSTBAARHEID 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
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In de voortuin van kavels 30A, 31A en 
32A wordt een ondergrondse 
erfdienstbaarheid voor de 
nutsleidingen gevestigd om technische 
redenen. 

Kavels 30A, 31A en 32A: ondergrondse erfdienstbaarheid in de voortuinstrook 
van 2m breedte voor nutsleidingen, zoals aangeduid op het plan. 

 
 

HOOFDSTUK 5: 
 

Kavel 11B – garage 

4. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 
 

4.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

4.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Conform PRUP Zuid-Oost Centrum 
wordt er een mengeling van 
woontypologieën voorzien 

Garage 

VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 
 

1.1.A. INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Er dienen voldoende autostelplaatsen 
voorzien te worden voor de 
verkaveling. 

Kavel 11B: de garage of carport is aangeduid op het plan met de voorgevel op 
5m uit de voorgevellijn van de hoofdgebouwen van kavels 12A en 13A. 
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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.



12

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.



 

 

 

 

 

 

OVERIGE DOCUMENTEN: 

 

- Veel gestelde vragen 

 

- Belofte tot aankoop 
 

 
- Reglement van toewijzing 

 



Algemene informatie + veel gestelde vragen 
 
- Voorwaarden 
 
* Je bent tussen 20 en 45 jaar 
* Je  hebt geen woning of bouwgrond in volle eigendom, noch het vruchtgebruik hierop, noch ben je     
    in de mogelijkheid er in te wonen of op te bouwen. 
 
- Verplichtingen 
 
* De woning moet bewoond zijn binnen de 4 jaar na datum van de aankoopakte van de grond    
   (domicilie). 
* De woning moet gedurende 10 jaar bewoond blijven door de originele kopers van de grond. 
 
- Wat is de praktische werkwijze bij de toewijzing? 
 
De toewijzing gebeurt door loting. 
 
De kandidaten worden verdeeld in drie groepen en vervolgens telkens in twee subgroepen 
1.  Inwoners of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar, minimum 12 
 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten  
2. Inwoners of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar, minder dan 12 
 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten 
3.  Niet-inwoners van Hoogstraten 
Deze drie groepen worden elk nog onderverdeeld in groep A (met kinderen) en groep B (zonder 
kinderen), hieruit wordt beurtelings 60% toegewezen aan de personen uit de groep met kinderen en 
40% uit de groep zonder kinderen. 
 
Eerst wordt de inschrijvingslijst van groep 1 overlopen, de namen van de aanwezigen worden in de 
urne gedaan. Daarna gebeurt de loting van die groep die iedereen in de zaal kan volgen. De naam die 
eerst uit de urne komt mag kiezen uit alle beschikbare percelen. De tweede naam mag kiezen uit de 
resterende percelen, etc. Diegene die uitgeloot wordt dient onmiddellijk het perceel van zijn keuze 
aan te duiden. Als iedereen van groep 1 aan de beurt is geweest en er nog loten over zijn, wordt 
gestart met groep 2 volgens dezelfde procedure. Blijven er na groep 2 nog loten over, gaat met naar 
groep 3, opnieuw volgens dezelfde procedure. 
 
Uw keuze is definitief en kan niet meer gewisseld worden. 
 
Indien u wordt uitgeloot en het perceel van uw keuze is niet meer beschikbaar mag u uiteraard 
passen. 
 
Uw beurt mag in geen geval worden overgedragen aan een andere persoon, ook niet als die 
eveneens op de lijst staat. 
 
De makkelijkste manier om uw perceel te kiezen is dat u op voorhand voor uzelf een lijstje maakt 
met daarop uw voorkeurperceel, perceel van 2de keuze, 3de keuze, enz… 
 
Als alle lijsten zijn afgewerkt of alle bouwgronden verkocht, worden de officiële documenten 
ondertekend. Indien u met uw partner heeft ingeschreven, koopt u ook samen en dient u beiden 
aanwezig te zijn of in het bezit te zijn van een geschreven volmacht met kopie van de identiteitskaart. 
 
U dient bij de verkoop in het bezit te zijn van de identiteitskaart en eventueel huwelijksboekje. 



 
 
- Welke bijkomende kosten heb ik bij aankoop van een bouwgrond? 
 
Op de aankoop van een bouwgrond wordt geen BTW gerekend, u betaalt registratierechten 
("beschrijf" of abattement) en notariskosten.  
 
De kosten hiervan kan u zelf berekenen via www.notaris.be "bereken zelf uw aktekosten" of u kunt 
uiteraard altijd informatie opvragen via uw notaris. 
 
- Hoe gebeurt de betaling van de bouwgrond? 
 
De termijn van betaling begint te lopen op de dag van de ondertekening van de belofte tot aankoop. 
 
De koper is verplicht een voorschot van 5.000,00 euro te betalen binnen één maand na 
ondertekening van deze aankoopbelofte. 
 
De authentieke akte wordt binnen de drie maanden na ondertekening van de aankoopbelofte 
verleden bij de notaris. 
 
Ten laatste op het moment van ondertekening van deze notariële aankoop-/verkoopakte, wordt de 
koopsom volledig voldaan door de koper. 
 
Belangrijk: indien u wenst te lenen voor aankoop van deze grond: maak een afspraak voor een 
leningsberekening bij een kredietinstelling vóór de toewijzing! 
 
 
- Wat gebeurt er als ik door omstandigheden het perceel niet (op tijd) kan bebouwen of niet (lang 
genoeg) kan bewonen? 
 
In het reglement op de toewijzing wordt bepaald dat op de kavel een volwaardige woning dient 
gebouwd te worden en deze volwaardige woning officieel moet bewoond worden (domiciliering) 
binnen de vier jaar na het verlijden van de notariële aankoop-/verkoopakte. 
 
De koper verbindt zich er ook toe de opgerichte woning gedurende tien jaar zelf feitelijk en officieel 
te bewonen, dit vanaf deze datum van domiciliering.  
 
Indien door omstandigheden toch niet kan voldaan worden aan deze voorwaarden, moet dit altijd via 
schriftelijke weg gemeld worden aan het stadsbestuur.   
De (boete-)bepalingen uit het reglement van toewijzing zullen gevolgd worden. 

http://www.notaris.be/


REGLEMENT VAN TOEWIJZING VAN SOCIALE BOUWKAVELS (GR 22/03/2010) 
 
Dit reglement is van toepassing op de procedures die gevolgd moeten worden bij de verkoop 
van sociale bouwgronden door de stad Hoogstraten zelf, ofwel bij de begeleiding die de stad 
Hoogstraten biedt bij de verkoop van sociale bouwgronden in overeenkomst met een private 
verkavelaar.  
 
Art.1 Doelgroep 
 
-  Een alleenstaande of een gezin (gehuwden, (wettelijk) samenwonend of op één zelfde 

adres gedomicilieerd) kan in aanmerking komen voor de aankoop van een sociale kavel.  
- Partners/personen die (wettelijk) samenwonen en/of op één zelfde adres gedomicilieerd 

zijn, of mogelijk toekomstige partners/personen/(wettelijk)samenwonenden, kunnen niet 
afzonderlijk inschrijven.  In voorkomend geval worden beide inschrijvingen automatisch 
nietig verklaard. 

- Enkel natuurlijke personen kunnen inschrijven voor een bouwkavel. 
-  Indien er discussies ontstaan over de doelgroep, worden deze beslecht door het college 

van burgemeester en schepenen. 
 
Art.2 Voorwaarden 
 
-  Minimum 20 jaar oud zijn en maximum 45 jaar worden in het jaar van de loting. Deze 

voorwaarde geldt voor de alleenstaande en/of minimaal voor één van de partners. 
-  Geen eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in volle eigendom, noch als 

vruchtgebruiker, noch enig ander zakelijk recht hebben op een ander bouwterrein dat 
hem/haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen.  De kandidaat-koper legt 
op het moment van inschrijving een verklaring van de ontvanger van registratie voor, 
waaruit blijkt dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. Bij niet-voorlegging van deze 
verklaring wordt de inschrijving van de kandidaat-koper als nietig aanzien. 

 
Art.3 Inschrijving - Loting -  Voorrangregels 
 
§1. Inschrijving 
 
De geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor een sociaal bouwperceel tijdens de 
vastgestelde inschrijvingsperiode.  De inschrijving gebeurt bij de dienst ruimte van het 
stadsbestuur Hoogstraten, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten. 
In een later stadium kan, omwille van het feit dat er onvoldoende kandidaten zijn in functie van 
het aantal beschikbare kavels, opnieuw één of meerdere inschrijvingsperiodes worden 
vastgelegd.  Hierbij wordt dezelfde werkwijze gevolgd als bij de eerste inschrijvingsperiode.   
 
§2. Loting 
 
Na de inschrijvingsperiode wordt de toewijzing van de kavels bepaald door loting.  Het tijdstip 
en de plaats van de loting worden door de stad Hoogstraten bepaald in overleg met de 
eventuele verkavelaars.  De kandida(a)t(en) zullen hiervan door de stad Hoogstraten 
schriftelijk op de hoogte gebracht worden.   
 
De kandida(a)t(en) of zijn/hun gevolmachtigde moet bij de loting aanwezig zijn. 
Gevolmachtigden zijn in het bezit van een schriftelijke en ondertekende volmacht van de 
ingeschreven kandida(a)t(en), vergezeld van een kopie van de identiteitskaart(en). 
 
§3. Voorrangsregels 
 
Onverminderd de bepalingen van art. 3, §1 worden bij de toewijzing volgende voorrangsregels 
in dalend belang in acht genomen: 



 
-  inwoners of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar, 12 jaar 

woonst bewijzen in Hoogstraten 
-  inwoners of gewezen inwoners van Hoogstraten die gedurende de laatste 15 jaar minder 

dan 12 jaar woonst bewijzen in Hoogstraten 
-  niet-inwoners van Hoogstraten  
 
Voor elke voorafgaande categorie worden door loting, beurtelings 60% van de kavels 
toegewezen aan de personen van de doelgroep (art. 1) met kinderen en 40% aan de personen 
van de doelgroep (art. 1) zonder kinderen. 
 
Art.4 Verplichtingen - verbod 
 
§1. Financiële verplichtingen 
 
1°. De verkoopprijs wordt vastgesteld door het stadsbestuur van Hoogstraten. 
De verkoopprijs van de sociale kavel is de schattingsprijs verminderd met 20%. 
 
2° 
-  Voorschot: De koper is verplicht een voorschot van 5.000,00 euro te betalen binnen één 

maand na ondertekening van de eenzijdige koopbelofte op de dag van de loting. 
 
-  De authentieke koop-verkoop-akte wordt binnen de drie maanden na ondertekening van de 

eenzijdige koopbelofte verleden bij de aangewezen notaris. 
 
-  Ten laatste op het moment van ondertekening van deze authentieke (notariële) koop-

verkoop-akte, wordt de koopsom volledig voldaan door de koper. 
 
§2. Bouw- en woonverplichting 
 
1° De koper verbindt er zich toe op het aangekochte perceel een volwaardige woning op te 
richten en deze volwaardige woning feitelijk en officieel (domiciliëring) te bewonen binnen de 
vier jaar na het verlijden van de aankoopakte.  
 
De woning dient een volwaardige woning te zijn, opgericht conform de toepasselijke 
stedenbouwkundige voorschriften zoals o.a. bepaald door de betreffende stedenbouwkundige 
vergunning. Volgende woongelegenheden worden bijvoorbeeld niet als een volwaardige 
woning beschouwd in de zin van onderhavig artikel: een als woonst ingerichte garage, een 
stacaravan, e.d..  
 
2° De koper verbindt er zich toe de opgerichte woning gedurende tien jaar zelf feitelijk en 
officieel te bewonen. Deze termijn van tien jaar wordt gerekend vanaf de domiciliëring van de 
koper op het adres van het aangekochte perceel.  
 
3° De koper verbindt er zich toe het aangekochte perceel en later het perceel inclusief de 
opgerichte woning in eigendom te houden gedurende de periodes bedoeld onder 1° en 2° van 
onderhavige paragraaf. De koper mag het aangekochte perceel en later het perceel inclusief 
de opgerichte woning gedurende die periodes niet (vrijwillig of gedwongen, bv. om een 
onverdeeldheid ongedaan te maken) vervreemden, in erfpacht geven, een opstalrecht of 
eender welk zakelijk recht erop verlenen of verhuren. 
 
4°. Van de verplichtingen opgenomen in 1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf kan enkel 
worden afgeweken ingeval van zeer uitzonderlijke omstandigheden en mits voorafgaande 
goedkeuring verleend door het college van burgemeester en schepenen bij een afdoende 
gemotiveerde beslissing.  
 



Deze afwijking kan slechts bestaan in een tijdelijk uitstel van het naleven van de verplichtingen 
opgenomen in 1° tot en met 3° van onderhavige paragraaf. Dit uitstel kan maximum één jaar 
bedragen. Na het verstrijken van dit uitstel zijn de bepalingen van artikel 4, §2 en van artikel 
5, §1 van onderhavig reglement opnieuw onmiddellijk van toepassing.  
 
De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking kan enkel worden aangevraagd binnen de 
vier jaar na het verlijden van de authentieke (notariële) koop-verkoop-akte. De aanvraag dient 
schriftelijk en afdoende gemotiveerd te zijn en dient te worden gericht aan het college van 
burgemeester schepenen. 
 
§3. Verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen 
 
1° Het inrichten en/of uitbaten op het aangekochte perceel van drankslijterijen, seksshops, 
huizen van ontucht, automatenhallen, horecazaken, nachtwinkels en van elke vestiging die 
mogelijk overlast van welke aard ook met zich mee kan brengen, is verboden. 
 
2° Het inrichten en/of uitbaten van handelshuizen andere dan deze vermeld sub 1° van 
onderhavige paragraaf op het aangekochte perceel is verboden.  
 
3° Van de verboden opgenomen onder 2° van onderhavige paragraaf kan enkel worden 
afgeweken in de gevallen dat de stedenbouwkundige voorschriften (waaronder de eventuele 
stedenbouwkundige verordeningen, verkavelingsvoorschriften, e.d.) dit toelaten en mits 
goedkeuring verleend door het college van burgemeester en schepenen bij een afdoende 
gemotiveerde beslissing. Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden 
koppelen aan de toelating. De aanvraag van de koper/eigenaar tot afwijking dient schriftelijk 
en afdoende gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester 
schepenen. 
 
Indien de toegelaten inrichting/uitbating van het handelshuis overlast van welke aard ook met 
zich meebrengt en/of indien één of meerdere van de voorwaarden - welke eventueel waren 
gekoppeld aan de toelating - niet worden nageleefd, dan wordt de betrokkene door het college 
van burgemeester en schepenen in gebreke gesteld om binnen een redelijke termijn een einde 
te stellen aan deze overlast en/of te voldoen aan de opgelegde voorwaarden. Wanneer deze 
ingebrekestelling niet wordt nagekomen, kan het college van burgemeester en schepenen - 
bij gemotiveerde beslissing - bijkomende voorwaarden opleggen ofwel de verleende toelating 
tijdelijk of definitief intrekken.  
 
Art. 5 Sancties - Strafbeding (Boeteclausule) 
 
§1. Sancties niet naleven bouw- en woonverplichting 
 
Indien de koper één of meerdere verplichtingen opgenomen in art. 4, §2 van onderhavig 
reglement niet nakomt en onder voorbehoud van art. 4, §2, 4°, gelden volgende bepalingen: 
 
1°. Indien het perceel onbebouwd is ofwel indien er slechts een (of meerdere) kleine/beperkte 
constructie(s) op opgericht is (zijn), welke constructie(s) - naar het oordeel van het college van 
burgemeester en schepenen - niet het karakter van bouwgrond aan het perceel ontneemt 
(ontnemen) en/of het perceel nog steeds als bouwgrond op de markt kan gebracht worden,  
 
dan heeft de stad de keuze om: 
 

a) Ofwel te beslissen het perceel (in voorkomend geval met de erop opgerichte doch 
beperkte constructies) terug/aan te kopen tegen terugbetaling van de oorspronkelijke 
koopsom: 

i. door beroep te doen op het uitdrukkelijk ontbindend beding (opgenomen in de 
koop-verkoop-overeenkomst tussen de stad en de koper), welk beding bepaalt 



dat - indien de oorspronkelijke koper zich bevindt in de situatie vermeldt in art. 
5, §1, 1° van onderhavig reglement en de stad beslist om het perceel te kopen 
(a)) - de koop van rechtswege ontbonden wordt op initiatief van de stad, mits 
de stad de koper terzake in gebreke stelt;  

of 
ii. door beroep te doen op het beding ten behoeve van een derde (opgenomen in 

de koop-verkoop-overeenkomst tussen de privé-verkavelaar-verkoper en de 
koper), welk beding bepaalt dat - indien de oorspronkelijke koper zich bevindt 
in de situatie vermeldt in art. 5, §1, 1° van onderhavig reglement en de stad 
beslist om het perceel te kopen (a)) - de oorspronkelijke koper-eigenaar 
gehouden is het perceel (en de desgevallend erop opgerichte beperkte 
constructies) aan de stad te verkopen tegen niets anders dan de oorspronkelijke 
koopsom.  

De stad zal in beide situaties tot niets anders kunnen verplicht worden dan tot 
terugbetaling van de oorspronkelijke koopsom. Alle andere kosten zijn ten laste van de 
oorspronkelijke koper.  
De oorspronkelijke koper brengt in voorkomend geval zijn betrokken hypotheek- of 
kredietinstelling hiervan minstens twee maanden voor het tekenen van de 
onderhandse akte van verkoop (compromis) (met de stad als koper) op de hoogte bij 
aangetekend schrijven. 

 
b) Ofwel aan de oorspronkelijke koper toestemming te verlenen om af te wijken van de 

verplichtingen opgenomen in artikel 4, §2, mits het betalen van een boete gelijk aan 
25% van de oorspronkelijke koopprijs, in voorkomend geval verhoogd met de 
vergoedende interesten ten belope van de wettelijke rentevoet te rekenen vanaf de 
1ste dag van het 5de jaar na het verlijden van de oorspronkelijke authentieke 
(notariële) koop-verkoop-akte tot op het moment van ontvangst van de boete door de 
stad. Ingeval een verlenging van de termijn werd toegestaan zoals bedoeld in artikel 4, 
§2, 4°, dan begint voormelde interest slechts te lopen de dag na het aflopen van de 
toegestane extra termijn. 
 
Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot 
het betalen van deze boete en interest, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing 
kunnen inroepen. Deze hoofdelijkheid geldt echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke 
koper die ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in §1, 3° van onderhavig 
artikel, geen eigenaar meer is op het moment dat de boete opeisbaar is geworden. 

 
2°. Indien het perceel bebouwd is in zodanige mate dat het perceel - naar het oordeel van het 
college van burgemeester en schepenen - niet meer het karakter van bouwgrond heeft en/of 
het perceel niet meer als bouwgrond op de markt kan gebracht worden, dan wordt een boete 
opgelegd zoals bepaald in §1, 1°, b) van onderhavig artikel. 
 
3°. Ingeval een perceel oorspronkelijk door meerdere kopers werd gekocht en ingeval van een 
latere verkoop van het perceel (desgevallend samen met de erop opgerichte constructie) 
tussen de oorspronkelijke kopers onderling - zodanig dat minstens één van de oorspronkelijke 
kopers eigenaar blijft - dan wordt dit niet beschouwd als een inbreuk op de bepalingen van 
artikel 4, §2, onder de voorwaarde dat de "overblijvende" oorspronkelijke koper(s)-eigenaar(s) 
blijft (blijven) voldoen aan de verplichtingen opgenomen in artikel 4, §2. In dat geval en onder 
die voorwaarde is §1, 1° en 2° van onderhavig artikel dienvolgens niet van toepassing. 
 
4°. De bepalingen opgenomen in art. 4, §2 en art. 5, §1, 1° tot en met 3° zullen niet 
tegengesteld kunnen worden aan of ingeroepen kunnen worden tegen hypotheek- of 
kredietinstellingen, door de overheid erkend, die tot uitwinning van hun pand bij onroerend 
beslag of anderszins zouden overgaan, op voorwaarde dat zij de stad Hoogstraten hiervan bij 
aangetekend schrijven verwittigen ten minste veertien dagen voor het inleiden van de 
gerechtelijke procedure.  



 
Indien op verzoek van een hypotheek- of kredietinstelling tot openbare verkoop wordt 
overgegaan, zal de eventuele meeropbrengst ten opzichte van de aanvankelijke verkoopprijs, 
ten goede komen aan de stad Hoogstraten, evenwel na vereffening van alle schulden en 
vergoedingen waarop de hypotheek- of kredietinstelling aanspraak kan maken. Het bedrag dat 
desgevallend aan de stad toekomt is maximum de boete (desgevallend verhoogd met 
intresten) zoals bepaald in §1, 1°, b)  van onderhavig artikel. 
 
§2.  Sancties niet naleven verbod van inrichten en/of uitbaten van handelshuizen  
 
Indien de koper of latere eigenaar één of meerdere bepalingen opgenomen in art. 4, §3 van 
onderhavig reglement niet naleeft en onder voorbehoud van art. 4, §3, 3°, gelden volgende 
bepalingen: 
 
1° Indien deze handeling/functiewijziging strijdig is met de voorschriften van de toepasselijke 
verkavelingsvergunning en/of met de bepalingen van een bouw-, stedenbouwkundige- of 
verkavelingsverordening en/of met de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen of 
plannen van aanleg, dan gelden de handhavings- en herstelmaatregelen zoals opgenomen in 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
2° Indien 1° niet van toepassing is én indien er geen afwijking werd toegestaan in toepassing 
van artikel 4, §3, 3° van onderhavig reglement, dan wordt de koper/eigenaar in gebreke gesteld 
de handeling/functiewijziging stop te zetten en de eraan verbonden handelingen/constructies 
ongedaan te maken/af te breken en dit binnen een door het college van burgemeester en 
schepenen te bepalen termijn. Wanneer hieraan niet wordt tegemoet gekomen zal een 
dwangsom worden opgelegd, waarvan de modaliteiten worden bepaald door het college van 
burgemeester en schepenen.  
 
Ingeval van meerdere oorspronkelijke kopers/eigenaars, dan zijn zij allen hoofdelijk gehouden 
tot het betalen van deze dwangsom, zonder dat zij het voorrecht van schuldsplitsing kunnen 
inroepen. Deze hoofdelijkheid geldt echter niet meer t.a.v. de oorspronkelijke koper die 
ingevolge een onderlinge verkoop zoals bedoeld in §1, 3° van onderhavig artikel, geen 
eigenaar meer is op het moment dat de dwangsom opeisbaar is geworden.  
 
Art. 6 Inwerkingtreding - Overgangsbepaling 
 
§1. Onderhavig reglement treedt in werking op 1 april 2010 en is van toepassing op 
toewijzingen vanaf die datum. 
 
§2. Ingeval de verkoper een privé-verkavelaar is en de verkavelingsvergunning reeds verleend 
is vóór deze datum, doch de desbetreffende toewijzing van de sociale kavels zal gebeuren na 
deze datum, dan is artikel 5, §1, 1°, a), ii. niet tegenstelbaar aan de verkoper-privé-verkavelaar. 
Dit neemt niet weg dat - wanneer de koop-verkoop-akte het beding ten behoeve van een derde 
bedoeld in voormeld artikel bevat - hierop beroep kan worden gedaan door de stad. 



Inschrijvingsformulier  
21 bouwgronden in verkaveling ZO-centrum in Hoogstraten 

 
Ter info: indien u alleen inschrijft, dient u uiteraard enkel de linkse kant van dit formulier in te vullen.  Schrijft u echter samen met een partner in, dan vult u ook 
het rechtse gedeelte in en moet er bij de inschrijving van beide personen een kopie van de identiteitskaart afgegeven worden. Indien u op dit moment op een 
apart adres gedomicilieerd bent, brengt u voor beide een recent attest "bewijs van woonst" bij ons binnen. Indien u en/of uw partner kinderen hebben, vragen 
wij ook een attest "gezinssamenstelling" af te leveren.  Bij inschrijving dient u ook een verklaring van de ontvanger van registratie bij ons af te geven waaruit 
blijkt dat u geen eigenaar bent van een andere woning of bouwgrond in volle eigendom, noch als vruchtgebruiker, noch enig ander zakelijk recht heeft op een 
ander bouwterrein dat u de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen.  Dit document is verkrijgbaar op het registratiekantoor. 
Opgelet!  Samen inschrijven betekent samen kopen, alleen inschrijven betekent alleen kopen.  Dat partners afzonderlijk inschrijven om meer kansen te maken 
bij de loting wordt dus niet toegestaan!  Gelet op het reglement voor toewijzing van sociale bouwkavels (als bijlage in uw informatiebrochure) worden in 
dergelijk geval beide inschrijvingen automatisch nietig verklaard. 
             
Ondergetekende:          Ondergetekende: 
 
……………………………………………………………     …………………………………………………………… 
 
geboren op:……………… te: …………………………     geboren op:……………… te: ………………………… 
 
 
Wonende te:           Wonende te: 
 
……………………………………………………………     …………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………     …………………………………………………………… 
 
eventueel vroeger adres in (groot-) Hoogstraten;      eventueel vroeger adres in (groot-) Hoogstraten; 
 
……………………………………………………………     …………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ……………………………………...     Telefoonnummer: ……………………………………… 
 
e-mailadres:  ……………………………………………     e-mailadres:  …………………………………………… 
 
 
Wens(t)(en) ingeschreven te worden op de kandidaat-lijst voor de hoger genoemde verkavelingen. Deze inschrijving houdt voor ondergetekende(n) nog geen 
enkele aankoopverplichting in. 

Aantal kinderen ten laste: …………………………… 
 
Handtekening,          Handtekening, 



Volmacht formulier voor aankoop bouwgronden 

 
 
 
Ik, ondergetekende ………………………………………………………….(naam volmachtgever) 

 

 

wonende te …………………………………………………………………………………….(adres) 

 

 

geef hierbij volmacht aan ………………………………………………….(naam volmacht krijger) 

 

 

wonende te …………………………………………………………………………………….(adres) 

 

 

Om op DATUM in mijn naam op te treden bij de toewijzing van de bouwgronden in  

ZO-centrum verkaveling in Hoogstraten. 

 

 

 

 

Gedaan te ……………………..…………..(plaats), op …………………………………..(datum) 

 

 

Handtekening volmachtgever           Handtekening volmacht krijger 

 

 

 

 

 

 

 

Gelieve een kopie van identiteitskaarten toe te voegen van beide partijen 
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