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1. ALGEMENE BEPATINGEN VOOR HET BPA

Art 1.1. OmschríívÍns

1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd BPA "Molenbeekweg" te Wetteren is samengesteld uit:

- Plan Bestaande Juridische Toestand

- Plan Bestaande Feitelijke Toestand

* Bestemmingsplan

Toelichtirrgsnota + Verantwoordingsnota voor de afwijkingen van het gewestplan

Onderhavige Stedenbouwkundige Voorschriften

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan.

Art 1.2. Voorrangsregels bÍi stríidigheÍd

De algemene bestemmingen van dit plan zijn opgesteld overeenkomstig het Cewest¡rlan van Wetteren met

dien verstande dat in geval van eventuele afwijking, het BPA voorrang heeft op gewestplan.

Het BPA heeft voorrang op bestaande bouw- en verkavelingsverordeningen van de gemeente.

De grafische gegevens van het plan en de reglementaire voorschriften vullen elkaar aan.

Voor de gevallen waarbij kadastrale afwijkingen voorkomen ten overstaan van de sitr-raties op plan

aangeÉjeven, primeert het bestemmingsplan boven de kadastrale aanduidingerr.

Art '1.3. Terminologíe

Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verwezen naar de definitie van begrippen in de

b ij I age.
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2, ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Art 2. 1. Toepassingsmodaliteiten

Het oprichten van zuiver utilitaire uitrustingen voor openbaar nut en het uitvoeren van verbouwingswerken
hieraan mits akkoord van het College van Burgemeester en Schepen van de gemeente en het Bestuur van de
Ruimtelijke Ordening, is toegelaten in alle zones, zonder rel<enirrg te houclen met de
bestemmingsvoorschriften/ maar mits eerbiediging van de bouwvoorschrifterr in de betreffende zone. De
uitrusting moet om redenen van openbaar nut noodzakelijk zijn voor of complementair aan het realiseren van
de bestemming van de zone.

Art 2.2. Vìsuele Media

1 . Publiciteit of mededelingen

Voor publiciteit of mededelingen in de verschillende BPA-zones geldt:

Tenzij atrders vermeld, is publiciteit enkel toegestaan in de voor bebouwing bestemde zones en voor het
aanbrengen van een plaat die de commerciële functie aanduidt. De plaat wordt aangebracht loodrecht of
evenwijdig of op een losstaande voet. De plaat is maximaal 2.00m2 en is geen lichtreclame. De maximale
hoogte van de bovenzijde van de plaat bedraagt 4.00m.

Bij ellce bouwaanvraag moet melding gemaakt worden van de aan te brengerr publiciteit met omschrijving van
vorm en materialen.

Alle lichtreclame en alle publiciteit die 2.00m2 overtreft is alleen toegestaan mits voorafgaandelijke en

bijzondere vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen, en voor zover aan de volgende
voolwaarden voldaan is :

b.

Publiciteit is enkel toegestaan op de voorgevel van gebouwen met een commerciële functie en moeten
rechtstreeks verband houden met de functie van het gebouw waarop zij aangebracht zijn. Het algerneen
concept mag niet storend zijn voor het uitzicht van de omgevirrg. Het College van Burgemeester en

schepenen doet uitspraak over de harmonieuse inpassing in de bebouwde omgeving.

Publiciteit op de gevels met een bovenzijde hoger dan 4.00m, op blinde gevelmuren, afsluitingsmuren,
daken, terrassen/ balkons, erkers en andere uitbouwen is verboden.

c. Zij moetet'ì een reëel artistiek aspekt vertonen en in volkomen harmorrie zijn met de betrokken en

naastgelegen gevels.

d. Publiciteit mag lichtopeningen noch geheel, noch gedeeltelijk bedekken.

e. Bij verlichte uithangborden moet de lichtbron onzichtbaar blijven.

Het College van Burgemeester en Schepenen doet uitspraak over de harmonieuse inpassing van de publiciteit
in de bebouwde omgevirrg.

a.
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2. Bewegwijzerin¡¡

De bewegwijzering naar bestemmingen dient eenvormig te zijn en conform de wetgeving op de

bewegwijzering (irrzonderheid KB van 1/2/1991 van het Ministerie van Verkeer en lrrfrastructuur en het MB

van 1/211991 van de Minister van verkeerswezen).

Art 2.3. Openbare wegen

1. De stroken in dit plan aangeduid voor openbare wegenis zullen, irr zoverre zij nog rriet tot de openbare

wegenis behoren, hierbij ingelijfd worden door afstand of door onteigening.

2. De aanduidingen der verhardingen, boordstenen, vluchtheuvels, beplantingen en dergelijke zijn enkel

gegeven ten titel van inlichting, indien aangeduid op plan.

3. Toelating tot bouwen kan slechts verleend worden op kavels die rechtstreeks palen aan, of een regelmatige

aangelegde toegang hebben tot een openbare weg, waarvan de aanleg, de verharding en de algemene

uitrusting uitgevoerd zijn overeenkomstig de eisen, die hieraan door het College van Burgemeester en

Schepenen gesteld zijn.

Art 2.4. Behoud van beplantingen en vellen van bomen

1" Zonder voorafgaande schriftelijke vergunning, is het verboden :

a) groene zones zoals hoven, tuinen, beplante taluds en holle wegen te doen verdwijnen of te verkleinen ;

b) hoogstammige bomen om te hakken, alleenstaand, in rij of in groep, met irrLregrip van hoogstammige

fru itbomen.

Onder hoogstammrge bomen wordt verstaan een boom die tenminste 5 m hoog is en op 1 m hoogte een

stamomtrek van tenminste 30 cm heeft. Knotwilgen vormen een uitzondering op deze maten en zijn altijd

h oogsta rn.

Het is verboden schade toe te brengen aan de groenelementen, door bv. inkervingen, bevestigingen van

afsl u itingen, ontschorsen, enz.

2. Orrverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen, mag het College van Burgemeester en

Schepenen in geval van heirkracht en/of om veiligheidsredenen, afwijken varr de bepalingen van deel l.
van dit artikel en de maatregelen treffen die dringend nodig zijn.
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3. ATGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

Art 3,'l Hoofd- en nevenbestemmingen

Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

toegestaan wanneer de hoofdbestemming reeds gerealiseerd is of ze samen met de hoofdbestemmingen

gerealiseerd wordt.

Art 3.2. lnolanting van de gebouwen

1. De verschillende bouwstroken waar gebouwen kunnen ingeplant worden, zijn op het bestemmingsplan

begrensd door uiterste bouwlijnen, waarbinnen de gebouwen dienen o¡rgericht te worden. Wanneer de

uiterste bourvlijn samenvalt met een verplichte bouwlijn, is deze laatste weergegeven op het

bestemrn ingsplan.

2. Mogelijke afwijkingen van de verplichte voorgevelbouwlijn:

U itbouwen:

- Maximale uitsprong tov de verplichte voorgevelbouwlijn: 60 cm

- Minimale hoogte vanwaar de uitsprong begint: 2.50m vanaf het toekomstig maaiveld.

- De uitsprong mag pas beginnen op 6Ocm van de erfscheiding of van de hoek van twee gevels.

- Het totaal der uitsprongen mag de helft van de gevelbreedte niet oversclrrijden.

Terugsprongen:

- Maximale terugsprong tov de verplichte voorgevelbouwlijn: vrij. De terugsprong kan beginnen op het

toekomstige maaiveld.

- Minimale hoogte van de terugsprongen: 2.30m hoogte.

- De terugsprong mag slechts beginnen op 60cm van de erfscheiding of van de hoek tussen twee gevels.

- Het totaal der terugsprongen mag de helft van de gevelbreedte niet overschrijden.

Art 3.3. Bouwvolume

1. Het toegelaten bouwvolume is omschreven in de voorschriften. Het wordt aangegeven ofwel door een

cornbinatie van dakvorm, maximum aantal bouwlagen, bouwdiepten en bouwhoogten; ofwel door een

bebouwingspercentage en beschrijving van de toegelaten bebouwing in de aangeduide zone.

2" De hoogte, diepte en dakvorm van hoofd- en bijgebouwen moet in harmonie zijn met de aanpalende

gebouwen en/of omgeving. Desbetreffend kan niet gerefereerd worden naar bestaande gebouwdiepten

en/of gebouwhoogten die niet in overeenstemming of storend zijn met of voor de omgeving.

Art 3.4. Bouwdìepte

ln voorkomend geval is de toegelaten bouwdiepte omschreverr in de voorschr.iften of aangeduid op hef

bestemm ingsplan.
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Art 3.5. Bouwhoogte

1. De maximale bouwhoogte wordt bepaald voor de voor- err achtergevel (eventueel zijgevels) met

uitzorrdering van de gevels gelegen onder dakkappen/ van terugbouwen zoals technische ruimten en van

schouwkana len.

2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de verplichting opleggen deze hoogte te wijzigen
omwille van de harmonie met het straatbeeld, of omwille van het vrijwarerr van waardevolle perspectieven

en op voorwaarde dat de hoogtewi)ziging kleiner is dan 1.50 m en niet tot gevolg heeft dat een bouwlaag

toegevoegd of weggelaten wordt.

Art 3.6. Dakvorm

ln de voorschriften zijn, afhankelijk van het artikel, hellende en/of platte dakvorm toegelaten.

ln de zone waar hellende daken opgelegd worden zijn zadeldaken en/of schilddaken verplichtend. De

dakhelling wordt vermeld in de bijzondere bepalingen.

b. Dakkapellen. ln zadel- en schilddaken zijn uitspringende dakkapellen met 1.50 m hoogte en op minimum

i monderlirrgeafstandenopminimumlmafstandvandezijgevel of gemenemuurtoegelaten.

c. ln het dak mogen alleen doorboringen voorkomen voor dakvensters, dakkapellen, schouwen en terrassen.

Het maximum percentage van de openingen in het dak bedraagt 25%.

Art. 3.7. Uitzìcht en materíalen

1. levende materialen

Alle levende materialen moeten het landschapsbeeld zodanig beheersen dat zij samen met de bouwmaterialen

een aanvaardbare eenheid vormen.

De plantenkeuze moet zodanig gebeuren dat een landelijk landschapsbeeld wordt nagestreefd. De heesters,

struikerr en bomen moeten voor 50 % behoren tot de ekologie van het gewest, err gebrurkt worden op

plantensociologische grondslag.

Coniferen zijn rriet toegestaan.

2. Bouwmaterialen

De bouwmaterialen moeten voldoen aan het streekeigen karakter.

De gebouwen worden opgetrokken in degelijke gevelmaterialen.

Climmende metalen zijn uitgesloten. Ceprofileerde metalen bekledirrgen, zichtbare asfaltproducten en

geglazuurde gevelstenen worden niet toegelaten. lmitatiematerialen zijn toegelaten.

Definitief zichtbaar blijvende vrijstaande zijgevels van gebouwen moeten zoals de voorgevels worden

beharrdeld voor wat de keuze der materialen en de afwerking betreft.

Voor daken zijn golfplaten niet toegestaan.

i::
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Art. 3.8. ParkeerruÍmte en oprilten

Ondergrondse parkeerruimte is niet toegelaten. Op het grondplan dat bij een bouwaanvraag is gevoegd moet

de aanvrager rechthoeken tekenen waar de toekomstige parkeerplaatsen zullen aangelegd worden. Op dat

grondplan trìoeterì ook de toegangen en opritten met hun afmetingen duidelijk worden getekend.

Voor hetgebied van het BPA zijn alle huidige en toekomstige regelgevin¡¡en van toepassing met betrekl<ing tot

het minimum of maximum aantal parkeergelegenheden.

Art. 3.9. Afsluìtíngen

1. Materialen.

ln de tuinen zijn levende hagen of een combinatie van levende hagen en materialen waarvan de architectuur

in harmonie moet zijn met deze van het hoofdgebouw zijn, toegelaterr.

Betonplaten zijn niet toegelaten, tenzij over een hoogte van 0,40 rn gemeten vanaf het maaiveld

gecombineerd met palerr van max. 2 m.

2. Hoogte.

Maximumhoogte van 2,00 meter voor levende hagen en struiken en lichte draadafsluiting. lndien specifieke

eisen ten aarrzien van de zichtbaarheid in het openbaar domein gesteld worden, kunnen beperkende

verplichtingen opgelegd worden.

Opmerking:

lndien bufferzones aanwezig zijn, zijn in die zones de voorschriften over de afsluitingen niet van toepassing,

maar primeren deze van de bufferzone zelf.

,Ê-
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4. BUZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

Art, 4.1. Zone voor Wonen ìn vríjstaande bebouwin&

1. Bestemming

hoofdbestemming: wonen

nevenbestemming: Kleinschalige complementaire bedrijvigheid op het gelijkvloers is toegelaten zoverre zij

niet schadelijk is voor de omgeving en betrokken is op de buurt. De bebouwde oppervlakte, ingenomen door

de activiteit, mag maximaal 50% van het gelijkvloers bedragen.

2. Bebouwingswijze

Vrijstaancle bebouwing, hetzij overeenkomstig de aanduidingen van een behoorlijk vergunde verkaveling,

hetzij volgens de bestaande percelenindeling, met dien verstande dat in dat laatste geval de bebouwing

volgens de onderhavige voorschriften van de in de omgeving gelegen percelen niet in het gedrang mag

worden gebracht.

3. lnplanting van cle gebouwen

a) Voorgevel of naar de straat gerichte gevel van een hoekgebouw:

Volgens de verplichte voorgevelbouwlijn op het bestemmingsplan.

b) Niet naar de straat gerichte vrijstaande zijgevel:

ln de gevallen waar de aangeduide zone op het bestemmingsplan niet overeenkomt met een perceelsgrens, is

de de aangeduide zone de uiterste grens van het bebouwde volume. Wanneer de aangeduide zone wel

samenvalt met een perceelsgrens, moet minstens drie meter afstand worden gehouden van die perceelsgrens.

c) Vrijstaande achtergevel

De aangeduide grens op het bestemmingsplan is de uiterste achtergevelbouwlijn van het bebouwde volume.

4. Afmetingen van de gebouwen

Maximale voorgevelbreedte: 25m in de mate van de beschikbare perceelsbreedte in het bestemmingsplan.

Aantal bouwlagen: maximaal twee. ln geval van een hellend dak kan de ruimte in het dak als een extra

bouwlaag worden ingericht.

c) Kroonlijsthoogte:

Maximaal 3.00m van het oorspronkelijke maaiveld tot de bovenzijde van de kroonlijst voor één bouwlaag'

- Maximaal 6.00m van het oorspronkelijke maaiveld tot de bovenzijde van de kroonlijst voor twee

bouw I agen.

d) Maximale bouwdiepte op het gelijkvloers: volgens planaanduiding.

Maximale bouwdiepte op de verdieping: 12m

a)

b)

,
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l,

I Maximale grondinname op het gelijkvloers: 250m2
t;:

t 5. Dakvorm
:l
a:..

I De dakvorm is vrij voor alleenstaande woningen.
::

l ln geval van hellende daken:

l, - Celijl<matig hellende daken tussen 30o en 50o.
i:

, - De maximale nokhoogte ligt op 8.00m voor de woningen met 1 bor-¡wlaag. De maximale nokhoogte ligt op

I 
t 1.00m voor de woningen met 2 bouwlagen.

, 6. Materialen

Zie artikel 3.7.

Art. 4.2, Zone voor wonen in aaneengesloten bebouwíng

1. Bestemming

hoofdbestemming: Wonen

nevenbestemming: Kleinschalige complementaire bedrijvigheid op het gelijkvloers is toegelaten in zoverre zij

rriet schadelijk is voor de omgeving en betrokken is op de buurt. De bebouwde oppervlakte, ingenomen door

de activiteit, mag maximaal 50% van het gelijkvloers bedragen.

2. Bebouwingswijze

Eengezinswoningen gegroepeerd in groepsverband met 2 tot hoogstens 5 woningen, eventueel alleenstaande

gebouwen op twee percelen, hetzij overeenkomstig de aanduidingen van een behoorlijk vergunde

verkaveling, hetzij volgens de bestaande perceelsindeling, met dien verstande dat in dat laatste geval de

bebouwing volgens de onderhavige voorschriften van de in de omgeving gelegen percelen niet in het gedrang

mag worden gebracht.

3. Plaatsing van de gebouwen

a) Voorgevel en/of naar de straat gerichte gevel van een hoekgebouw : op de voorgevelbouwlijn getekend op

het plan.

b) Niet naar de straat gerichte vrijstaande zijgevel : De aangeduide zijgevel op het bestemmingsplan is de

uiterste grens van het bebouwde volume.

c) Achtergevel van het hoofdvolume:Op minimum Bm achter de voorgevel en binnen de op het plan

getekende bouwstrook voor het hoofdvolume.

4. Afmetingen van de gebouwen

a) Minimale voorgevelbreedte

- Aaneengesloten gebouwen (rijwoning): devolledige perceelbreedte met een minimum van Bm tenzij in een

situatie van twee bestaande wachtgevels op minder darr Bm.

L-_
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- Kopgebouwen : minimum 7 m.

b) Maximale voorgevelbreedte: l5m in de mate van de beschikbare perceelsbreedte in het bestemmingsplan.

c) Aantal bouwlagen: maximaal twee bouwlagen. ln geval van een hellend dak kan de ruimte in het dak als 1

extra bouwlaag worden ingericht.

d) Kroonlijsthoogte:

Maximaal 3.00m hoogte van het oorspronkelijke maaiveld of trottoirniveau tot de bovenzijde varr de

kroonlijst voor één bouwlaag.

Maximaal 6.00m hoogte van het oorspronkelijke maaiveld of trottoirniveau tot de bovenzijde van de

kroonlijst voor twee bouwlagen.

Het dakgabariet van de eerst gebouwde woning moet gevolgd worden vanaf de l<roonlijst en met de

dakhel I ing.

5. Dakvorm

Zadeldak tussen 30o en 50o, startend onmiddellijk vanaf de kroonlijst. Voor de kop- en hoekgebouwen mag

het zadeldak als schild- of wolfsdak worden uitgevoerd.

6. Materialen:

Zie art. 3.7.

Art. 4.3. : Zone voor Wonen met Beperkte Ambachteliike Actíviteit.

1. Bestemming

De zone is bestemd als zone voor wonen (in hoofdbestemming) met beperkte ambachtelijke activiteit (als

nevenbestemming). Met beperkte ambachtelijke activiteit wordt bedoeld kleinschalige productie-activiteit.

2. lnplanting der gebouwen

De inplanting van de nieuwe gebouwen mag vrij binnen de afgebakende bebouwbare zone gebeuren. De

oude molengebouwen mogen enkel verbouwd worden met respect voor het historisch karakter.

De maximale grondinname binnen de afgebakende bebouwbare zone bedraagt B0%.

3. Afmetingen van de gebouwen

a) Aantal bouwlagen : 2 bouwlagen.

b) Kroonlijsthoogte: Maximale hoogte van 6m vanaf voorliggend straatniveau. De kroonlijsthoogte van de

uitbreidingen mag evenwel niet hoger zijn dan die van het gebouw langs de straatkant

4. Dakvorm:

Plat dak;

..::
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Hellend dak tussen 30o en 50'vertrekkend onmiddellijk vanaf cle kroonlijst en rel<ening houdend met de
maximale nokhoogte van 10m. De nokhoogte van de uitbreidingen mag evenwel niet hoger zijn dan die van
het gebouw langs de straatkant.

5. Materialen

, Volgens de algemene voorschriften onder art. 3.7.
.:

i Materialen van dak, gevel en raamwerk moeten daarenboven in clezelfcle kleurnuantie en schaal zijn als de
: materialen van de oude molengebouwen.

i
6. Publiciteit:

i 
Volgens de algemene voorschriften onder art. 2.2.

', Art. 4,4. : Zone voor Díenstverlenende BedrÍjven.

: 1. Bestemming

t:.

:. pe zone is bestemd als zone voor dienstverlenende bedrijven. ln cleze zone kunnen zich bedrijven vestigen in

l. ,overre zij geen productie-activiteiten of kleinhandelsactiviteiten huisvesten.

1 2. lnplanting der gebouwen

ìt

r De inplanting van de gebouwen mag vrij binnen de afgebakende bebouwbare zone gebeurerr.

,' De maximale grondinname binnen de afgebakende bebouwbare zone bedraagt 60%.

, Er moet een bouwvrije afstand gehandhaafd worden t.o.v. de aanliggende percelen die minstens gelijk is aan
, de hoogte van de bebouwing gericht naar de perceelsgrenzen.

' Het niet-bebouwde deel wordt voor maximaal 20% ingenomen door verharding ten behoeve van het
. diensverlenend bedrijf en voor minimaal 20% door tuin.

3. Afmetingen van de gebouwen

a) Aantal bouwlagen: 1 bouwlaag.

b) Kroonlijsthoogte: Enkel een maximale nokhoogte of deksteen hoogte van 6m vanaf voorliggend
straatn i vea u.

4. Dakvorm:

: Plat dak;

Hellend dak tussen 30o en 50o vertrekkend onmiddellijk vanaf de kroonlijst en rekening houdend met de
maximale nokhoogte van 6m.

5. Materialen

Volgens de algemene voorschriften onder art. 3.7.

-b-.
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6. Publiciteit:

Volgens de algemene voorschriften onder art. 2.2.

Art. 4.5. Gemengde zone voor díenstverlenende bedrijven. verhardìng en tuinen

1. Bestemming:

Zone bestemd voor een gedeeltelijke bovengrondse invulling voor dienstverlenend bedrijf, voor de verharding
(oprit voor dit bedrijf), en voor tuin. ln de aangeduide zone kunnen ondergrondse tanks worden geplaatst ten

behoeve van de dienstverlenende functie.

2. lnplanting der gebouwen:

De bebouwing is vrijstaand binnen de afgebakende zone en mits respecteren van de bebouwingspercerìtages.

Maximaal35o/o van de afgebakende zone mag door bovengrondse bebouwing ingenomen worden.

De voorkomende bebouwing moet worden opgericht op minimum 5m van de perceelsgrens. Luifels op

minimum 2m van de perceelsgrens.

Het niet-bebouwde deel wordt voor maximaal 25% ingenomen door verharding ten behoeve van het

dienstverlenend bedrijf en voor minimaal 40% door tuin.

3. Afmetingen van de gebouwen en luifels

a. Aantal bouwlagen: maximaal 1 bouwlaag.

b. Kroonlijsthoogte of hoogte deksteen: 5m vanaf voorliggend straatniveau.

4. Dakvorm van de gebouwen en luifels:

Plat dak;

5. Materialen

Volgens de algemene voorschriften onder art. 3.7.

6. Publiciteit:

Volgens de algemene voorschriften onder art. 2.2.

.L-_
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Art. 4,6. Zone voor voortuÍnen voor woníngen

1. Bestemming

Deze zone, grenzend aan de openbare wegenis, is uitsluitend bestemd voor de aanleg van tuinen en de
aanplanting van hoog- en laagstammig groen, binnen de bepalingen van het veldwetboek en zi)n
aa nvu llirrgen.

2. Bebouwing

Bouwwerken zijn niet toegelaten in deze zone. Van deze bepaling mag uitsluitend afgeweken worden ter
realisatie van de verharding van opritten, voetpaden en terrassen en de in art. 3.2 bepaalde afwijkingen t.a.v.
de voorbourvlijn.

3. lnrichting van de strook

De aarrleg van deze zone moet bijdragen tot een kwalitatief waardevol straatbeeld. Een beplanting is

verplichterrd op minimaal 650/. van de oppervlakte van de zone op het perceel. De verharding bedraagt
maximaal 35% van de oppervlakte van de achteruitbouwstrook op het perceel.

Perceelscheidingen in de voortuinstrook mogen enkel bestaan uit doorlevende hagen van maximurn 0.90m
hoogte, al dan niet gecombineerd rnet een gemetste muurvan 0.40m hoogte.

4. Materialen

Zie arT.3./ voor wat betreft de levende materialen.

Art. 4.7. Zone voor voortuinstrook voor dienstverlenende bedriiven

1. Bestemming

Deze zone, gelegen tussen de rooilijn en het verlengde van de verplichte voorgevelbouwlijn, is uitsluitend
bestemd voor de aanleg van verharding van opritten en de aanplanting van hoog- err laagstamming groeni en
het behoud of nieuwe inplanting van pompinstallatie en tanks ten behoeve van het service-station.

2. Bebouwing

Bouwwerken en/of opslag zijn niet toegelaten in deze zone. Enkel opstellingen voor publiciteitsdoeleinden
zijn toegelaten.

3. lnrichting van de strook

De aanleg van de voortuinstrook moet bijdragen tot een kwalitatief waardevol straatbeeld. Een beplanting is

verplicht op 30% van de oppervlakte van de voortuinstrook. De verharding bedraagt maximaal 70% van de
voortuinstrook per perceel.

Voor de zone van de voortuinstrook dient een gedetailleerd aanlegplan verplicht aan het bouwaanvraagdossier
te worden toegevoegd met een verklaring dat de aanleg binnen de twaalf maanden na de ingebruikname van
de bouwwerken zal uitgevoerd zijn. Ook het aanlegplan moet door het College van Burgemeester en

Schepenen worden goedgekeurd.

,,9-
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4. Materialen

Zie art.3.7 voor wat betreft de levende materialen.

5. Publiciteit:

Volgens de algemene voorschriften onder art. 2.2.

Art. 4.8. Zone voor tuìnen,

1. Bestemming

Deze zone is uitsluitend bestemd voor de aanleg van tuinen en aanplantingen van laag en hoogstammig groen.

ln deze zone zijn bijgebouwerr toegelaten onder de hieronder vermelde voorwaarden:

2. Bebouwing

Volgende bebouwing is toegelaten: Carages, bergplaatsen/ serres en tuinhuisjes/ voor zover ze achter en

gescheiden van het hoofdgebouw worden opgericht.

Achter de woning, en aansluitend ermee, kan een terrasverharding van max.30m2 worden aangebracht.

3. lnplanting van de toegelaten bebouwing:

a) Cevels: op minimum 2m afstand van alle perceelsgrenzen en op minimum 5m achter de achterste

gevelbouwlijn.

b) Plaatsing op de perceelsgrens mits gemeen akkoord van de beide eigenaars.

4. Afmeting van de toegelaten bebouwing

a) Aantal bouwlagen: 1 bouwlaag

b) Kroonlijsthoogte voor garages, bergplaatsen serres, en tuinhuisjes:

Cemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de kroonlijst of deksteen : maximum 2.50m. Maximale

rrolchoogte is 3.50m.

c) Maximale grondinname:

De oppervlakte van de bebouwing bedraagt voor de totaliteit van het perceel maximaal 60m2 bedraagt

5. Dakvorm van cle toegelaten bebouwing

Vrij. lrr geval van plaatsing van twee gekoppelde bijgebouwen op de perceelsgrens moet de nok van beide

bergingen dezelfde zijn en dient er een akkoord te zijn van de beide eigenaars.

6. Materialen

Cevels: zelfde als hoofdgebouw en/of hout, glas.

L
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Dakbedekl<ing van de schuine daken: ofwel pannen, ofwel rechthoel<ige leien in horizontale rijen, ofwel, voor
flauw hellende daken, dakvilt.

7. Aanleg van cle strook

Het niet bebouwde gedeelte van de strook moet als tuin worden aangelegd err als dusdanig gehandhaafd.

Het natuurlijk ¡:eil van de grond mag niet worden gewijzigd o¡r rninder dan 0,50 m afstand van de
eigerrdomsgrenzen. De taluds, de steunmuren en de terrassen mogen niet hoger zijn dan 0,50 m ten overstaan
van lret natuurlijk of genormaliseerd grondpeil.

{ì. Afsluitingen

Op de perceelsgrenzen in de zone voor tuinen wordt voorzien in een afsluiting tussen de percelen onderl ing
door middel varì een levende haag in streekeigen gewassen van maximaal 2rn hoogte of een draadafspanrring
varr 1 .50m hoogte.

Art. 4.9. Zone non aedìfìcandi in de zone voor art. 4.8

L Deze zone is bestemd voor een bouwvrije zone van 3m gelegen aan de zijde van de beek die grenst aan

het BPA. De volgens de voorschriften mogelijke constructies irr de onderliggende zone kunnen in deze
zone dus niet geplaatst worden.

Deze zone wordt gebruikt voor de nodige onderhoudswerken aan de beek. De beek moet steeds

toegarrl<elijk zijnvia deze naastgelegen stroken. De beek mag niet verlegd worden in deze stroken.

2. Het orrderhoud van beek en zone non-aedificandi gebeurt met respect voor de aanwezige ecotopen.

3. Het bindend advies van de beheerder van de waterloop wordt gevraagd bij elke wijziging van de toestand
naar aanleiding van de bouwaanvraag.

Art. 4.'10. Zone voor Buffer

1. Bestemming

Dit zijn zones bestemd als overgangsgebied tussen gebieden die door hun bestemming niet te verenigen zijn.

2. Aanleg van de strook

Deze zones zijn per definitie "Non Aedificandi"-gebieden. Zij moeten volledig bebost worden met inlreems
groen/ zijrrde groen/terreinindex = 1. Het overwicht van de beplanting moet duidelijk in hoogstamming groen
worden uitgevoerd.

Alleen de handelingen en werken

zijn toegelaten.

bescherming, verbetering, instandhouding en hernieuwing van de haag

Zijn uitdrukkel ijk verboden:

- alle werken tot wijziging van het reliëf;

- opslagplaatsen van materialen, waren, en van schroot;
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- ¡:arl<eerplaatsen voor voertuigen;

- elke vorm van publiciteit of mededeling;

- betonnen palen of andere afsluitingen.

Bij elke bouwaanvraag moet een gedetailleerd inrichtingsplan worden bijgevoegd

Het College van burgemeester en schepenen doet uitspraak over de harmonieuze

in het geheel.

van de te realiseren buffer.

inpassing van de irrrichting
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s. BIf LAGE: TERMINOLOGIE

UIRCPLAA I'S: Ccbouw dat voor bcrging worclt aangewend, mct uitsluitiDg van eni¡¡ bedrijf

ll[/-[TTINC;SCOIt:FlClliN I : cJe bezettingscoöfficiiint is de verhouding tussen de terreinbczetting en de te rreìno¡r¡rervlakte.

van dr: cleksteen of de kroonlijst.

lret n¡aaiverlcl en nìet inbegr¡p van de lokalen onder de dakkap:
de l stc bouwlaag kornt ovcreen met de gelijkvloerse vertrekkerr. De vloer van de ze bouwlaag bevindt zich r¡aximaal I ¡r boven het
maaiveld.
D<.- 2dc bouwlaag kornt ove reen tlìet de ve rtrekken va¡r de Iste verdieping, e nz.

tlOl...lWVlìUI Sl lìOOK : Strook, die belloudens s¡reciale bepalingen, niet in aann¡erking kornt voor bouwwerken''.

BLlf:[[RZON[ : zone+ van een ¡;erbied dat ee n overgattg, een scherm of een fìlter vormt tr]ssen clat gebied en de ornligge nde beste mmingen,
orn dc rnoge lijke hincler (lawzrai, visueìe ltinder, reuk hinder) af te schennen.

gr:bor:wen*, lretzij andere eìemerrten, gebouwde structuren genoemd.

DAKBASIS : Denkbeeldig vlak gevorrnd door de onderste zijden van twr:e vlakken van een zadeldak, evenwijdìg nret de nok.

CEIIOUW : Le n voor nrensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk omsloten ruinrte.

CEMEENSCHAPS- EN OPENBARI NUISVOOÍìZIENINCEN: Bouwwerk of inrichting dat voor het verrichten van een dìenst van algemeen
belang ten behoeve van het pubììek bestemd is; met name scholen, cultLrre le, sportievc e n socìale voorzieningen.

GEVELI IOOCì [E : [f e bouwhoogte is de afstand, gerneten in het nridden van de voorgevel'', tussen c]e bovenkant varr de gevelbekroning* en
(te speciliëren) hetzrj :

- het peil van hct voetpad;
- hetzij van het tockornstig rr¡raiveltl aan de basis van d<: gevel ;
- hctzìj de as virn de voorliggende straat.

GRONDINN^MË :is de oppervlakte van de ¡:rojectie van het hele gebouw (uitsprcngen, terrassen en ondr:rgronclse constructies niet
inbcgrepen) op de teneinoppervlakte.

11(f K : Cr¡bouw besternd voor het onderbrengen van huisdieren zonder handcls- ol bedrijfsdoeleindr-,n.

lNRlClil'lNC : geheel van de op ccrr goecl aangebrachte machines, meubels, apparatcn/ wcrktuigen die nodig zijn voor het functioneren van
een ruimte als bedrijf, handelszaak.

KUNSlWIRK: [,lk bouwwerk* ten behoeve van de aanleg van een verkeersweg (brug, viadLrct, tunnel, stc-:unrnuur).

Mll-IEUUILASI INC : Mogelijke schaclelijke effecten voor het milieu, mens, dier of plant, te wijten aan l¡v. :

- ¡leluidsprodrrktic;
- wänntcproduktie;
- afvlproduktie (stockage of lozing);
' Iuclrtverontreiniging;
- gevolgen van brand- en ontploffing
- liclrlvcronlrcinintinß;
- straìing;
- visuele vcrvuilirrg;
- verkeer en vervoer.

ONROIR[ND GOED : O¡r éí:n of meerdere percelen gelegen, door de bouwwerken* err inrichtìngen* nret l¡u¡r orngeving gevorrnd geheel,
als zodanig beschouwd voor de algifte van een bouwvergutrning, en meestal gekenmerkt door een enkel lruisnL¡mrner.

OPSLACPLAATS : Al dan niet gebouwde inrichting* voor opslag van goederen of koopwaren.

PLA'I DAK : Dak, clat cen gebouw afdekt en een helling heeft die kleiner is dan 10%.

ROOILIJN : Grenslijn tusse n openbaar domein en de aanpalende eigendommen van het openbaar domein.

SCI-IA^L VAN DE OMCEVINC : ls de eenheid van een straatbeeld* die in vele gevallen bepaald wordt door de eenheid van scl¡aal. Een al

toepassing van architt¡ctonische verscheìclenheid, zonder de schaal van de omgeving in gcdrang ter brengen belangrljk is. De schaal van cle

omgeving waarborgt de harrnonìe*.

SC-H II, DDAK:
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STEDENBOUWKUNDIC KAÍIAKIËfì : ten aanzien van de plaatsing, de architectuur en de bouwmatcrialen, t1e open ruimten, de inrichting
van de onbebouwde gedeeltc'rr, de afsluitingen cn het grondgebruik.

S IRAATB[fl-D : dit is het uitzicht van ltet geheel van de geLrouwde orrgeving die de begrenzing vonnt van eer] publieke open ruimte, hetzi.i
straat of ¡rlr:in. l-let uìtzicht op de begrenzencle bebouwìng van een dwarsstraat of een aan¡ralerrd plein behoolt vanzelfsprekend tot het
st ra a tbr:e lri.

TERRUNOPPERVLAKTI : O¡rpervìakte van het of de kadastrale percelen.

V[RL]ltPlNC : Bouwlagen* gele¿1en boven lret gelijkvloers.

VËlìK^VtLlNCì : Verdelìng van een g;oed in twer: of meer kavels met hct doel daarop te Lrouwen of vaste of verplazrtsbare inrichtingen op te
stellen.

V[RSI ENINCSPI; RCINI ÂC[:

VOORCIVELBOUWLlJN: lijn en/of uitezste grens van een bouwstrook waarop de voorgevcl van een gebouw is geplaatst.

VLOEROPPEIìVl AKTE : Sc¡m van de overdekte vloererr rret ee n vri.je lroogte varr terì nìir'ìste 2.20 m v¿rrr ìokalc¡n die volledig boven het
te¡reinniveau gesitueerd zi.jn. lndien cen niveau gedeeltelijk onder het terreinniveau gesitueercl is, wordt de vloeroppervlakte van dit niveau
gedeeltelijk nreeg<:teld, nanrelìjk in verhouding van de bovenglonclse hoogte van de lokalen tot de totale hoogte varn het beschouwde niveau
De vloerafr¡etingen worden buitenwerks gerneten tussen de <¡nbeklede buitenwanden van de gevelrnuren. De vìoeren worden bij de
bepaling van rle vloelo¡,rpervlakte geacht door te lopen, dus zoncJi:r rekening te houden met de onderbreking door sclreidingsrnuren en
binnenwanc.lerr, of door kokers, trappenhuizen en liftschachten.

ZADLLDAK: Dak gevorrnd door twee gelijkhelìende dakvlakken van gelijke lengte die ìn cen rrok s¿ìmenkolnen.

ZON[ : Op hct plan onrlijnd en met een kleur of een grafisch te ken aangeduid gebiedsdeel dat voor een bepaald, door de voorschliften
vastgr:steld gebrLri k l¡estemd is.


