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01. INLEIDING 

Doze voorschriften vornw11 ntm jtJridische vertaling van de dut:l!;tnllingen, randvoorwaarden en 
concepten, in het kader v;m hot F~lJJ=> opgesteld. Er worden zowul voor de bebouwing als voor de 
publieke ruimte randvoorwa;1rcJcm opgelegd waarmee de aanvmot~r rekening moet houden bij het 
opstellen van een ontwerp. Om tot een kwalitatief en samenhanwmd centrumgebied te komen, wordt 
aan de aanvragers van ncm "tt!du11bouwkundige vergunning niot onkol gevraagd te voldoen aan de 
voorschriften betreffende de IJebot JWi 119. 
Telkens dient de verklarende not: .. l clc: relaties te duiden die het nebouw logt tot de private en publieke 
open ruimte. Zowel de zone W:J<lf"ifl qohandeld wordt als de aar1urenzende zones van de publieke 
ruimte dienen dus geraadpleeDd t() worden. 
De opbouw gebeurde als vol9t: cun uorste dee! geeft de algemene voorschriften [Av], geldend voor 
aile zones, daarna volgen de vool·!;cill"iften specifiek voor de openbare ruimte [Or], waarna de 
voorschriften voor de bebouwing [Bb] volgen. 

Volgende tabel geeft de relatie a:u1 tussen: doelstellingen; randvoorwaarden; concepten en de 
effectieve regels, opgelegd in het RUP: 

- doelstellingen ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOORSCHRIFTEN 
- randvoorwaarden VOORSCHRIFTEN OPENBARE RUIMTE BEBOUWING 

[Av] [O_r:l . [Bb] 
kwalitatieve verdichting - architecturalo - B/T - B/T 

verschijninusvon11 - V/T 
- leefkwaliteit - aantal wooneenheden 
-private buitcmruimte 

ontwikkelingsgerichtheid - fasering - termijn voor - bestemming % 
en flexibiliteit ontwikkeling? - richtwaarden 

-maxima 

ontwikkeling van een - leefkwaliteit - gerichtheid - bestemming 
hoogwaardig - private buitenruimtt~ - karakter -typologie 
woonmilieu - functie 

- erfscheidingen 
-last -last 

... 
beeldkwaliteit - architecturale - materialen - B/T, V/T 

verschijningsvorrn - groen - gerichtheid 
- vijfde gevel principe .. 2d/3d -typologie 
- fasering ··· zichtrelaties 

rekening houden met de - parkeervoorschriften parkeren - ontsluiting & parkeren 
mobil iteitseffecten - fietsbergingen ontsluiting garages 

· wegels 

duurzame ruirntelijke - duurzaamheid materia len -BIT 
ontwikkeling - fasering ··· waterhuishouding 
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02. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN [Av] 

AvOO. ALGEMEEN 

De algemene voorschriften zijn van toepassing op het gehele plangebied zoals afgebakend binnen 
dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De grens van het plangebied is bepaald op het grafisch 
plan. De bestaande reglementering en besluiten blijven van toepassing voor zover zij niet door 
volgende voorschriften gewijzigd worden. 
Deze voorschriften vormen een geheel met het grafisch plan. Waar er in deze stedenbouwkundige 
voorschriften sprake is van percelen, worden deze bepaald door de al dan niet samengevoegde 
kadastrale percelen waarop de aanvrager(s) van een stedenbouwkundige vergunning rechten kan 
(kunnen) Iaten gelden. 

Av01. ARCHITECTURALE VERSCHIJNINGSVORM 

Men dient door eigentijdse kwalitatieve architectuur te streven naar een karaktervol geheel waarbij 
zowel het materiaalgebruik, de vormgeving, het volume en de detaillering op elkaar zijn afgestemd. 
Addendums aan gebouwen zoals schotelantennes, airco, zonnepanelen, ... worden, indien zichtbaar 
van op het openbare terrein, maximaal geintegreerd in de architectuur van het gebouw. De 
vergunningverlenende overheid bepaald of iets al dan niet ge'lntegreerd is. 

Av02. AANSLUITING DER GEBOUWEN 

lndien gebouwd wordt tegen bestaande gebouwen moet er gestreefd worden naar een zo 
harmonische mogelijke overgang. Hiervoor kan uitzonderlijk (minimaal) afgeweken worden van de 
voorschriften die gelden voor de betreffende zone. 

De gebouwen moeten in harmonie zijn met de belendende panden voor zover die hoofdzakelijk 
behouden blijven en niet verkrot zijn. Dit houdt in dat zij voor het merendeel van de elementen die het 
voorkomen van een gebouw bepalen (inplanting, kroonlijsthoogte, voorgevelbreedte, dakvorm en 
dakhoogte, in- en uitsprongen, gevelgeleding, detaillering, materialen en kleuren) aansluiten bij de 
elementen in de omgeving of er doordacht en verantwoord positief van afwijken. In het bijzonder wordt 
aandacht gevraagd voor een sobere aansluiting bij de omliggende gebouwen. 

Deze afwijking moet expliciet aangetoond worden in de verklarende nota bij het aanvraagdossier van 
de stedenbouwkundige vergunning. Hierbij dient vermeld te worden op welk vlak wordt afgeweken van 
het RUP en welke de motivatie is van de aanvrager. De 'positieve' afwijking moet verduidelijkt worden 
met gepaste grafische middelen die de 3-dimensionale impact van de aanvraag verduidelijken en de 
kwaliteit ervan motiveren. 

Av03. LEEFKWALITEIT 

Aile maatregelen worden genomen om hinder voor de woonomgeving te voorkomen. Er word! 
rekening gehouden met de orientatie van de leefvertrekken met betrekking tot bezonning en 
privacy. Het architecturaal concept garandeert de leefkwaliteit van iedere individuele wooneenheid. 

Av04. PRIVATE BUITENRUIMTE 

Hedendaagse kwalitatieve woonvormen vereisen een minimum aan buitenruimte onder de vorm van 
tuinen, terrassen, patio's, .... Elke wooneenheid zal een buitenruimte bezitten van: 

minimaal 30% van de netto vloeroppervlakte van de woongelegenheid voor 
grondgebonden woongelegenheden, metals minimumafmeting de perceelsbreedte. 
minimaal 10% van de netto vloeroppervlakte van de woongelegenheid voor niet
grondgebonden woongelegenheden, met als minimumafmeting 1 ,80 meter op 1,80 
meter. 

Maximaal 25% van de niet bebouwde ruimte (grootte afhankelijk van de maximale B/T per zone) van 
een perceel mag aangelegd worden in niet waterdoorlatende materialen. De overige oppervlakte 
moet verplicht in waterdoorlatende materialen worden ingericht. 

Dakterrassen zijn toegelaten op voorwaarde dat de privacy van de aangrenzende wooneenheden 
gewaarborgd wordt. Voor dakterrassen buiten het volume van het hoofdgebouw, zijn volgende 
bepalingen van toepassing: 
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de dakterrassen mogen aangelegd worden tot op 2,0 m van de perceelsgrens met 
andere private kavels . lndien aan de andere zijde van de perceelsgrens oak een 
dakterras of een gebouwd volume bestaat, mag het dakterras evenwel tot op de 
perceelsgrens aangelegd worden . De erfscheidingen mogen maximaal 1,80 meter 
haag zijn. 

AvOS. AFSLUITINGEN 

Als bestendige afsluiting worden nkel een muur in baksteenmetselwerk, een houten schuttin , een 
hekwerk of streekeigen hagen m t n maximale hoogte van 1,80 meter aanvaard . Voor de o rich in 

(ervan IS een steden bouwkundig v rgunning vereist./ De initiatiefnemer bezorgt een kopie van de 
schriftelijke overeenkomst aan het c II g van burgemeester en schepenen .j ln geval van met akkoord 

1zal de stedenbouwkundige vergunning nd rwor en worden aan een be erkte o enbaarmakin : 
Deze afsluiting moet gebeuren in duur m materialen en met een degelijke afwerking. Zij moeten 
qua vormgeving , materialen en kleuren in h rmonie zijn met de omgeving . 

Av06. FASERING 

Gezien de complexiteit van de eigendoms tru tuur en vrijheid van initiatiefnemers wordt geen strikte 
fasering vooropgesteld . Wei dient in el ke fa v n ontwikkeling de aanleg van de openbare ruimte en 
de kwaliteitsverbetering voor het geheel word n m genomen en aangetoond. 

AvO?. VIJFDE GEVEL PRINCIPE 

Een differentiatie in bouwhoogten vraagt om p lfi ke aandacht voor de materialisatie, de 
volumewerking en ruimtelijk voorkomen van de ver hill nde daken om een interessant en esthetisch 
verantwoord dakenspel te bekomen. Aile nieuwe pi lt d ken gelegen onder de vloerpas van de 
bovenste verdieping van het hoofdgebouw, of met e n p II I ger dan 5 meter, moeten naar zicht en/of 
gebruik een volwaardige afwerking krijgen. Dat kan door mldd I van nuttige dakterrassen, keien op het 
dak of groendaken. Hierdoor wordt het dak uitgewerkt al n sthetisch afgewerkt dakvlak. 

Av08. PARKEERVOORSCHRIFTEN 

Algemene bepalingen betreffende de vereiste t lllngcapaciteit van voertu igen bij 
nieuwbouwprojecten: 

voor (meergezins-)woningen : minimaal1 park rpl ats per woongelegenheid. 

voor kantoorfuncties en voor gebouwen met 
functie : minimaal 1 parkeerplaats per 75 
betrefffende functie. (bv. 0-75m 2 -7 1 parkeerpl 
00 .) 

n commerciele of dienstverlenende 
m2 netto-vloeroppervlakte van de 

l , 76-150m 2 -7 2 parkeerplaatsen, 

De stallingcapaciteit mag maximaal de verhouding 1,35 bedr 
stallingcapaciteit. 

n ten opzichte van de vereiste 

vermindering: 
voor niet-woonfuncties: indien de parkeerplaats n p nbaar gebruikt worden kan het 
aantal parkeerplaatsen teruggebracht worden t t helft van de voorgeschreven 
hoeveelheid . Onder openbaar wordt verstaan d l de parkeerplaatsen publiek 
toegankelijk zijn en niet enkel gebruikt en/of voorb h uden worden door de eigenaar 
of huurder. 

De parkeervoorzieningen worden landschappelijk ge'integre rd. Ai le parkeerplaatsen moeten 
gerealiseerd worden op de betrokken of op een perceel dat geleg n I binnen straal van 50 meter van 
het betrokken perceel. 

maximaal 6,00 meter en maxim aal 1/3 van de g v lbreedte op het gelijkvloers mag 
per project of perceel ingenomen voor garagep rl n en inritten. Bij grondgebonden 
woningen is deze maximale breedte 3,00 m l r en maximaal 1/2 van de 
gevelbreedte. 

Av09. BERGRUIMTE VOOR FIETS EN 

ledere woonentiteit moet beschikken ov r n afzonderlijke bergrulm l voor fietsen . Deze bergruimte 
voor fietsen is vanaf de openbare weg d toegankelijk . Bij m rg lnswoningen is deze bergruimte 
bereikbaar via een gemeenschapp lljk circulatieruimte of v nuit de openbare ruimte of 
gemeenschappel ijke buiten- of binn nr lm t . 
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I~~~ bergruimte voor fietsen moet een minimum oppervlakte van 2% van de netto-vloeroppervlakte per 
woonentiteit bezitten en een absoluut minimum van 2m2 per woonentititeit. 

l\v10. DUURZAAMHEID 

Vnor de projecten binnen het plangebied dient de nodige aandacht besteed te worden aan de 
diHJrzaamheid van materialen, bouwwijze en het energiegebruik. Milieuaspecten zoals scheiding 
van afvalstromen zijn belangrijke criteria vanaf de conceptfase. De volgende criteria zijn van 
toepassing binnen het plangebied tot op het ogenblik de algemene wetgeving strengere eisen 
lormuleert dan volgende: 

SPECIFIEKE CRITERIA 
materia len NIBE classificatie 1-3 
enerQieprestatie K40 
scheiding van verplicht aan te tonen in toelichtingnota bij bouwaanvraag 
afvalstoffen 
ventilatie voldoend aan NBN 050-001 

Av11. MODALITEIT 

Binnen het RUP 'Hekkerstraat' worden extra voorwaarden of modaliteiten opgelegd die een onderdeel 
vormen van de stedenbouwkundige aanvraag. Als een project een vloeroppervlakte (V-index) heeft 
die grater is dan 1500 m2

, of de vergunningsaanvraag meer dan 15 wooneenheden behelst, of een 
aanzienlijke impact heeft op de buurt, moet de verklarende nota uitgebreid worden. Hiertoe dient de 
aanvrager de verklarende nota bij de stedenbouwkundige vergunning zodanig aan te vullen zodat 
minimaal inzicht wordt verschaft in: 

NERO bvba 

de functie van het project, programma van eisen en architecturaal voorkomen; 

de ruimtelijke kwaliteit van het totale project (in elke uitvoeringsfase) en van elke 
toegevoegde bouwmassa; 

de relaties van het project met de omgeving (organisatie van het programma, 
waarborgen van privacy, beperken van hinder, ... ); 

bijzondere aandacht voor een goede ontsluiting, parkeren en interne circulatie. 

een verduidelijking van het antwerp op basis van een analyse van de bestaande 
toestand, de relatie van het project tot de potenties en 
ontwikkelingsmogelijkheden van deze bestaande toestand en de doelstellingen die 
daarbij vooropgesteld worden; 

een beplantings- en aanlegplan met aanduiding van de concrete aanleg van de 
open ruimte; 

gemeentelijk RUP 'Hekkerstraat • WETTEREN' 7 . 22 
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02. VOORSCHRIFTEN I N ARE RUIMTE [Or] 

V orschriften voor de verschillende zan •. rn.ll .l. 11 nbare ruimte. De openbare ruimte word! gevormd 
or deze delen van de open ruimte di pu l 11 I (( 1 ) nkelijk zijn. 

OrOO. ALGEMEEN 

Omwille van de centrumligging binn n d 11 rrl nte dient deze zone een verblijfskarakter te 
krijgen . De aanleg van de openbare rui ml I 111 lrl door de inkleding met duurzame materialen en 
beplanting een meerwaarde in de bel v n v 11 d buitenruimte word!: het straatmeubilair, de 
verlichting en materiaalgebruik moeten oil 111 11 !lr l n aan een kwalitatief leefklimaat. 
De openbare ruimte is een (groene) rui ml li t 11 kw alitatieve ontspannings- en verblijfsruimte 
moe! worden ingericht. De inrichting wordl rl 11 menhangend geheel opgevat en het gebruik 
van straatmateriaal en straatmeubilair zijn In 11 111 1111111f , 
Bij de uitwerking van een project in d 111 11 v 11 1 van de kerkhofmuur (dit is op 10m van de 
kerkhofmuur), zal het advies van de diensl M lllllrl l Ill n en Landschappen moeten gevraagd worden . 

OrOO. LASTEN 
• y,f~ Mlv~~ t i/.l;lf;LA-8 ~ £ ;&tkA'd\#~~ 
dd. . £ 0 JAN I 20 

Algemeen word! het rood voor groen princl1 11 1 11 p 1 
opbrengst, die verdiend word! bij het bouw 11 , If fii VI 
ruimte. Het effect is dat de bebouwing d n.J H 1 np 11 
situering in een meer kwalitatieve omgevin . 

l. Dit principe impliceert dat een deel van de 
leerd word! in de aanleg van de openbare 
r beurt weer een meerwaarde krijgt door de 

Concreet betekent dit dat op bepaalde zon r 1 11 1!11 111 lele last ligt voor tussenkomst in de aanleg 
van de aangrenzende openbare ruimte. D 1 1 I 1 I I l11 verhouding tot de grootte van de kavel. De 
gemeente bepaalt de concrete uitvoeringsm J,llll! ll v 111 t1 ze last. 

Zones Bb02, Bb03 en Bb04 II Iii ii It I I ~ st voor de aanleg van zone Or02 & Or04 
Zones Bb08 en Bb09 hebb 11 I I 1 I v r de aanleg van zones Or05 en OR06 

De aanvragers van een stedenbouwkundi 
bij in een gemeenschappelijk fonds, waarm 
gemeente Wetteren speelt hier haar rol al s 

VI r 1111111111 1 drag en bij de goedkeuring van de aanvraag 
!11 111h lttlll van de openbare ruimte zal gebeuren. De 
I I I II Iiiii V Ill de inrichting. 

Deze last betekent dat de te bebouwen p r 1 l1 11 Ill V1 111 uding tot hun grootte, tussenkomen in de 
aanleg van de openbare ruimte . De a nl 1 v 111 dt openbare ruimte gebeurt volgens een 
inrichtingsplan, dat door de eerste bouwer wor dl 1 fll t ld. De gemeente oordeelt over de kwaliteit 
van het voorstel en of dit voldoet a an de eis n, 11 I I ll r 1111 n dit RUP . 

OrOO. CONSTRUCTIES 

Aile bebouwing en constructies zijn verboden, 111 t 1111 riiH li ring van: 
installaties, toestellen en 1 11 l1111lh t I en aan de nutsvoorzieningen (o. a. 
elektriciteitscabines, verd e lk 1 I rt , I lr ncellen, aansluitingen voor gas en 
water, .. . ). 

openbare ruimte (bv. straatmeubilair, 
beelden, 

van publieke 

Aile elementen worden landschappelijk, ruiml Ill It VI 11111 lljk In de omgeving ge'fntegreerd, zodat ze 
niet als storende objecten worden ervaren, m r rl 1 11 111 twaarde voor de openbare ruimte. 

Strikt utilitaire bovengrondse nutsvoorzieningen W111t11 ttltt l 11 minimum herleid en enkel aan de rand 
van het openbaar domein gesitueerd . Aile 11111 vr r 1 III II n, infoborden, bushaltes,... worden 
weloverwogen geplaatst zodat ze geen obstak I v 1 n beeldversterkend zijn . 

OrOO. AFSCHEIDINGEN 

De afsluitingen tussen private percelen en open 11 1 lll llrll 
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I IJ het afleveren van een stedenbouwkundige vergunnin k1111111 11 It 
ru nctie van het vrijwaren van zichtlijnen, het toegankelij kiH I 1 VI 
I> bouwing van de aanpalende percelen . 

r01. ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS - HOOFDON I IIIII 

n opgelegd worden in 
rkeersveiligheid en de 

Deze zone is bestemd voor verkeerswegen en -straten en bljllt 111 11 I 'I nb re ruimtes als voet- en 
fletspaden en groenaanleg. Gezien het woonkarakter van 1 tlltl 1 VI II 1 1 I in de (her)aanleg van 
traten de zwakke weggebruiker prioriteit genieten. 

De minimale uitrusting van deze zone is een rijweg van 5.00m lu til , w J rbij uitgegaan wordt van 
gemengd verkeer. Aan beide grenzen wordt een voetgangerSI()Il I I "' 111 t verhard) voorzien van 
minimum 1,50m breedte. 
De totale breedte tussen de rooilijnen (10,00m) laat randvoor I 1)

1
111111 111 ll~en e brE:Jed voe.tp.ad, cb 

langsparkeren, groenvoorzieningen en zitplekken toe. { 1 11} 1 ~ .ber£u-~~AN 
Maximaal40% van de dubbele straatlengte mag ingevuld word II I ll! r t'll(ll I . r er n. M. JM' Z006 
Op het toetsingsplan en in het bijgevoegde profiel worden het c 1 H t pi Wt r 1 geven voor de inrichting ] 
van de Hekkerstraat. Bij heraanleg van de weg wordt ho J I '""" 1 Jf en in het straatbeeld 
ingebracht. De binding tussen de noorder- en zuiderlob zal gem l 1 II t 1 d worden in een duidelijke 
binding tussen de lob ben over de Hekkerstraat. Dit kan and II Vt lll tl v n een onderscheiden 
materiaalgebruik, verkeersplateau, verbreding van de voetpadzon , 

Or02. ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS - DOORSTEEK 

Deze zone is bestemd voor verkeerswegen en -straten en bijhor n!l f 11 1 11il re ruimtes als voet- en 
fietspaden en groenaanleg . Gezien het woonkarakter van de om Jt v n) 1 I in de (her)aanleg van 
straten de zwakke weggebruiker prioriteit genieten . Het is een z 11 w 1 1 verblijfsfunctie primeert 
en waar de betrokken wegen slechts een functie vervullen voor v 1 t 1 I l ijn bestemming of zijn 
herkomst heeft binnen de zone zelf. 

De as van de pijl bepaalt de as van de weg . Hiervan mag maxim I I ,!10tn fgeweken worden. De 
aansluitingen op zones Or01. gebeuren loodrecht. 
De minimale uitrusting van deze zone is een rijweg van 9,00m br ll l , w rb ij uitgegaan wordt van 
een inrichting als woonerf. Het woonerf dient ingericht te word 11 111 run tie van het gelijktijdig 
aanwezig zijn van voetgangers en bestuurders, die beiden de voll edl rulml van het woonerf mogen 
gebruiken. Maximaal 40% van de dubbele straatlengte mag ingevuld w r I n met langsparkeren, dat 
bij voorkeur afwisselend langs een zijde van de zone wordt georgani rd . 
De bouwlijn voor de aangrenzende zones bevindt zich op minimaal 8, 111 v n de as van de weg. 

Or03. ONTSLUITING VAN DE GARAGES 

In deze zone gebeurt de ontsluiting van de parkeervoorzieningen . 
aandacht is voor de kwalitatieve invulling van deze zone, alsook 
weggebruiker. Daarom dient deze toegang zone opgevat te worden al 
deze doorgang is vergunningsplichtig . 

I. ngrijk is dat er voldoende 
ndacht voor de zwakke 

n woonerf. De aanleg van 

De volledige verharde breedte van de doorst k is minimaal 4,00 m en maximaal 7,00 m. Maximaal 
60% van de gehele zone mag verhard word n, d overige 40% moet aangelegd worden als openbare 
groenvoorzieningen onder de vorm van w t rd orlatende materialen, laag- en hoogstammig groen, 
zitplekken, .... 
De aanleg moet maximaal aansluiten op d nl g van de aangrenzende zones, en waar mogelijk 
integraal benaderd worden. 
Waar mogelijk wordt aan de blinde mur n n uniforme behandeling gegeven om het uitzicht t 
verfraaien. Hiervoor kan bv. een uniform gro n h rm worden gehanteerd, een beschildering van all 
wand en binnen een eenduidig concept, .... 

NERO bvba gemeentelijk RUP 'Hokknr tr t • W TT REN' . ?') 
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4. BOOMGAARD 

I h 1 zone is bestemd voor de aanl eg van publiek toegankelijke ruimte. De nadruk ligt op het 
tp 11b re karakter en de kwaliteitsvo ll ondersteuning van de bebouwing. Het is een rustige 

1 ltltn etingsruimte, temidden van nieuw n bestaande bebouwing. 

ll1 l mvat openbaar groen onder de vorm v n bezaaiingen, beplantingen, wandel- en fietswegen en 
lilt rne ontsluitingspaden . De aanleg m kt n meervoudig gebruik van het openbaar domein op een 
v lllge manier mogelijk. De inrichting v n d ruimte is gericht op een optimale en gevarieerde 
Itt I vingswaarde: zicht, geur, kleur en vo I 

Ill en overgangsfase worden aile del n 
mgelegd als betreedbaar grasveld. In d 

p Jrk. 

r ds in eigendom zijn van de ontwikkelaar/gemeente 
lndf se word! de zone verder ingericht als boomgaard-

material en 

beplanting 

Or04- boomgaard 

geen bebouwing en geen ni t-wnl rd orlatende materialen in de zone 

de verblijfskwaliteit staat c nt . I, I e word! gegenereerd door hoogstammig groen 
onder de vorm van fruitb m n, , zitplekken en een discrete verlichting. De 
inrichting met paden of pi k n Is toegestaan als ze uitgevoerd worden in 
waterdoorlaatbare material n, 11 Jt v d lien of dolomiet. 

hoogstammige streekeigen fruit ' 1111 n, m aiveld in gras 

2d/3d het driedimensionale karakt r rnl111 1 tl 

parkeren Binnen deze zone mag m xhn 1 11 I luster van 6 auto's worden voorzien die 
landschappelijk ge'integreerd I . I p Jrk rplaatsen dienen uitgevoerd te worden in 
permeabele materialen zoal ( 1 tltll 11. Om uitzwerming door (wild-)parkeren te 
vermijden moeten binnen de nl 1 111 1 tlr gelen voorzien worden. Dit kan gebeuren 
door middel van buffergroen, inpllllllll 1 wljt van bomen, ... 

karakter verb I ijfskarakter 

gerichtheid op zichzelf- autonoom karakt r 

Or05. WEYENDAELE PLEIN 

Deze zone is bestemd voor de aanleg van puilll hu 1 Hlk lijke ruimte. De nadruk ligt op het 
openbare karakter en de kwaliteitsvolle ond r l tlltlrt 1 v m bebouwing . Het is een actieve 
ontmoetin!:Jsruimte, temidden van nieuwe en be t tid lu IJ1111Wi n . 

Het omvat openbaar groen onder de vorm van b 1 1 1 Ill 1 11 , h pi ntingen, wandel- en fietswegen en 
interne ontsluitingspaden. De aanleg maakt een m t IVtllll l 1 1 llrulk van het openbaar domein op een 
veilige manier mogelijk . De aanleg van de openb. rt tlllitllt IHH Hit d zichtlijnen open en brengt waar 
mogelijk streekeigen hoogstammig groen in. 

CRITERIA 
B/T 

materialen 

NERO bvba 

Or05 - Weyendaele plein 

Enkel een duiventoren is toegel l II Ill I I I n . Deze dient landschappelijk 
ge'integreerd te worden en als een ltlldltl II ltlllll 11 d openbare ruimte gezien. Er 
moe! aandacht gaan naar de hedendo 1 1 t Vllll tl 11 VI II J van de constructie. 
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I planting hoogstammige streekeigen bomen, maaiveld in gras. De aanleg van permeabele 
paden is toegestaan 

2cl/3d de bomen domineren de ruimte, ze mogen echter geen belemmering vormen voor de 
zichtlijnen 

p rkeren maximaal 1 cluster van 6 auto's - landschappelijk ge'lntegreerd en uitgevoerd in 
permeabele materialen - kan worden voorzien. De cluster sluit aan op de ontsluitings-
zone Or 03. Om uitzwerming door (wild-)parkeren te vermijden, moeten binnen de 
aanleg maatregelen voorzien worden. Dit kan gebeuren door middel van buffergroen, 
inplantingwijze van bomen, ... 
Een mogelijke toegang naar de ondergrondse parkeergarage van zone Bb 08 . Enkel 
toegelaten binnen de aangeduide zone voor ontsluiting van het ondergronds parkeren, 
ruimtelijk zoveel mogelijk aansluitend bij de bestaande ingang en over een maximale 
breedte van 3 meter. 

karakter dynamisch 

gerichtheid op zichzelf- autonoom karakter 

Or06. SCHAKEL HEKKERPLEIN 

Deze zone vormt een actieve schakelruimte in de Hekkerstraat. 
Deze zone is bestemd voor de aanleg van publiek toegankelijke ruimte. De nadruk ligt op het 
openbare karakter en de kwaliteitsvolle ondersteuning van de bebouwing. 

Het gebied vormt de ontsluiting vanuit de Hekkerstraat naar het Weyendaele plein en de Warande. De 
verharde delen worden gevormd door speelvelden (voetbal, basketbal, plaats voor speeltuigen , .. . ). 
Rustplaatsen kunnen opgenomen worden binnen deze schakel. Belangrijk is dat de ruimte 
gedifferentieerd is en plaats biedt aan de diverse leeftijdsgroepen. 

Or06- schakel Hekkerplein 
CRITERIA 
BIT geen bebouwing 

material en kleurrijke materialen, minimaal 40% van het maaiveld moet aangelegd worden met 
waterdoorlatende materialen 

beplanting functionele beplanting, harmonisch met de functies 

2d/3d het zicht op de grafkapel mag niet belemmerd worden 

parkeren geen parkeren 

karakter actief, gezien de schakelfunctie binnen het plan 

gerichtheid autonoom 

NERO bvba gemeentelijk RUP 'Hekkerstraat • WETIEREN' 11 ' 22 



ill MEMORIE VAN TOELICHTING 02 ... GRAFISCH PLAN 03_STEDENBOUWKUNIDGE VOORSCHRIFTEN 

OrO?. SCHAKEL WARANDELAAN 

I Joze zone vormt een actieve schakel tussen het binnengebied en de Warandelaan. 
I Jeze zone is bestemd voor de aanleg van publiek toegankelijke ruimte. De nadruk ligt op het 
open bare karakter en de kwaliteitsvolle ondersteuning van de bebouwing. 

OrO? - schakel Warandelaan 
CRITERIA 
8/T geen bebouwing 

material en kleurrijke materialen 
geen niet-waterdoorlatende materialen in de zone 

beplanting de verbindingskwaliteit staat centraal, deze wordt gegenereerd door streekeigen 
hoogstammig groen. 

2d/3d het zicht op de grafkapel mag niet belemmerd worden 

parkeren geen parkeren 

karakter ge·l·ntegreerd met de groenvoorziening van de doorsteek 

gerichtheid de verbindende functie tussen Warandelaan & Kapel staat centraal 

Or08. GRAFKAPEL & KERKHOFMUUR 

Deze zone vormt het kader voor het enig overblijvende relict van het oude kerkhof. De omgeving 
ervan wordt weloverwogen aangelegd, met respect voor de historische waarde, zonder anekdotisch 
terug te grijpen naar het verleden. Het monument moet omgeven worden door een passend kader. 
Essentie bij de ontwikkeling van de zone is dat het monument een baken wordt voor de openbare 
ruimte er omheen. De aanleg van de zone gebeurt in streekeigen beplanting en vormt een visueel 
aanknopingspunt voor de omgeving. Het open houden van de zichtlijnen op dit monument is hiervan 
de planvertaling. 

Or08- grafkapel 
CRITERIA 
B/T buiten de grafkapel en de kerkhofmuur is er geen bebouwing toegelaten 

material en in het kader van de grafkapel & kerkhofmuur 

beplanting in het kader van de grafkapel & kerkhofmuur 

2d/3d ondersteunend, moet de eigenheid van de kapel benadrukken 

parkeren geen parkeren 

karakter Passief (gezien historiek van de grafkapel), de zone wordt aangelegd als een 
eenvoudig ingerichte rustplek, waarbij de grafkapel het centraal focuspunt is. De 
kerkhofmuur mag over een lengte van 2,50m onderbroken worden voor het realiseren 
van een doorsteek naar de Hekkerstraat. 

gerichtheid marking point voor de omgeving 
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Or09. WEGELS (pijlen) 

Deze overdruk is bestemd voor publiek toegankelijke wandel- en fietswegen en interne 
ontsluitingspaden. De minimale breedte voor de wegels bedraagt 2,50 meter. 

De aanleg en materiaalkeuze moet ervoor zorgen dat de wegels comfortabel berijdbaar zijn voor 
fietsverkeer. Op de bredere plekken van deze zones worden verblijfsruimtes aangelegd en zijn banken 
en tafels. Het materiaalgebruik van de wegels moet er op gericht zijn waterinfiltratie maximaal mogelijk 
te Iaten. 

De aanduiding van deze zone met een pijl op het grafisch plan is indicatief. Er is een marge van 
afwijking toegelaten: de buitencontouren van de wandel- en fietswegels mogen maximaal 5 meter 
buiten de as van de pijl vallen. De wegels hoeven niet rechtlijnig te zijn. 

Or10. ZICHTLIJNEN (open pijlen) 

Deze overdruk bepaald een zichtlijn die vrijgehouden moet worden van bebouwing, afscheidingen en 
groenvolumes. Over de volledige lengte van de aanduiding moet het zicht vrijgehouden worden over 
een breedte van ongeveer 4,00m en een hoogte van 6,00m vanaf het maaiveld. 

De aanduiding van deze zone met een pijl op het grafisch plan is indicatief. Er is een kleine marge van 
afwijking toegelaten: de buitengrenzen van de te vrijwaren zichtlijnen mogen maximaal 1 meter buiten 
de contouren van de open pijl vallen. De zichtlijnen zijn wei rechtlijnig en volgen de richting van de as 
van de open pijl. 

Or11. WEGELS & ZICHTLIJNEN (open_ pijlen) 

Deze overdruk is een combinatie van wegels en zichtlijnen. De voorschriften van de overdrukken 
Or09. en Or1 0. zijn van toepassing. 

NERO bvba gemeentelijk RUP 'Hekkerstraat • WETTEREN' 13 . 22 
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03. VOORSCHRIFTEN BEBOUWING [Bb] 
Voorschriften voor de verschillende zones m.b.t. bebouwing 

BbOO. ALGEMEEN 

Door de complexiteit (eigendomsstructuur, bebouwd of braak, omgevingskenmerken) en eigenheid 
van het projectgebied worden verscheidene bebouwingszones onderscheiden. 
Elke deelzone binnen deze globale zone is een afgebakend gebied dat stedenbouwkundig als een 
globaal geheel word! ontwikkeld. Bij deze ontwikkeling worden de mogelijke potenties van de zone 
steeds benut door een afgewogen vermenging van functies, rekening houdend met het draagvlak van 
het gebied. 
Deze deelzones vragen om een aparte stedenbouwkundige benadering, waarbij specifieke 
randvoorwaarden per deelzone gelden. 
Om de impact van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag op de rest van de zone te kunnen 
beoordelen in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, dient bij de niet-volledige invulling een 
voorstel te komen voor de volledige invulling van de zone. Hierbij moe! een inzicht gegeven worden in 
de beschrijvende nota van: 

de ruimtelijke context waarbinnen de vergunningsaanvraag zich situeert; 

het project naar gebruik en voorkomen; 

de effecten van kwaliteitsverhoging van het project voor de omgeving en een 
overzicht van de cijfergegevens voor deze aanvraag (B/T, V/T en aantal 
woongelegenheden en woonvormen in de zone). 

BbOO. BESTEMMING EN INRICHTING 

Aile zones hebben als hoofdbestemming wonen. In nevenbestemming van maximaal 30% is in elke 
zone kleinhandel, horeca en praktijk- en kantoorruimte mogelijk. Voor het wonen word! binnen de 
verschillende zones een typologische differentiatie nagestreefd. De wooneenheden, die niet 
grondgebonden zijn, varieren van ruime appartementen, over duplexen tot kleinere studio's. 
Grondgebonden woningen hebben een minimale netto-vloeroppervlakte van 120m2

. 

De gebouwen worden ingeplant binnen de aangeduide zone op het grafisch plan. De bouwlijn is voor 
sommige zones vastgesteld. Per zone worden volgende randvoorwaarden opgelegd: 

BIT: een maximale bebouwingsindex garandeert voldoende buitenruimte en infiltratieruimte 
op het gelijkvloerse niveau 
VIT: met de vloer-terrein index wordt een maximale dichtheid van het project opgelegd, zodat 
het volume afgestemd is op de bebouwde omgeving en omliggende open ruimte 
Aantal wooneenheden: een maximaal aantal woongelegenheden bepaald mede de 
dynamiek en druk op de omgeving 
Ontsluiting & parkeren: langs waar word! de bouwzone ontsloten en worden er speciale 
eisen opgelegd voor het parkeren 
Gerichtheid: bepaald de hoofdorientatie van het gebouwde volume. Soms gaat deze gepaard 
met eisen naar waar de leefruimtes moeten, of niet mogen gericht zijn, om het karakter van 
een openbare ruimte te versterken of het private karakter van een private ruimte te 
beschermen. 
Typologie: zijn er door de specifieke ruimtelijke omstandigheden bepaalde typologieen 
aangewezen of uitgesloten. Een diversiteit aan typologie beoogt een gezonde mix aan 
bewoners, uit verschillende sociale klassen en uit verschillende leeftijdsgroepen 
Zichtlijnen: zijn verplicht open te houden van visuele barrieres om de aangeduide relaties te 
bekomen 
Lasten: tussenkomst in de aanleg van het openbaar domein 

De criteria worden enkel ingevuld indien ze relevant zijn voor de goede ruimtelijke ordening 
van de zone of een meerwaarde zijn voor het geheel. 
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Bb01. EEMINCKSTRAAT: 

inrichting: 

De doelstel/ing ligt in het vervo!ledigen van het straatbee/d. De belangrijkste eisen gaan naar private 
buitenruimte en parkeren op het terrein. Het is een aanzet van kwa/iteitsverhoging in de straat, waarbij 
de fasten niet Ianger exc/usief op het openbaar domein worden afgewenteld. 

Bb01 - Eeminckstraat 
CRITERIA 
BIT maximum: 50% 
V/T richtwaarde: 1.25 
aantal maximum: 5 wooneenheden 
wooneenheden 
ontsluiting & de ontsluiting van de zone gebeurt via de Eeminckstraat en het parkeren gebeurt 
parkeren binnen het te bebouwen volume of ondergronds. 
gerichtheid de private buitenruimte wordt gericht op de zuidzijde 
bouwlijn de bouwlijn wordt bepaald door de aangrenzende bebouwing, deze is voor 90% 

verplicht te volgen 
typologie minimum 50% grondgebonden woningen 

Bb02. EEMINCKWEGEL- DOORSTEEK: 

inrichting: 

De zone situeert zich als een inbreidingsgericht project random een nieuwe ontsluitingsas en 
boomgaard. Het straatbee/d van de Eeminckwege/ wordt versterkt. De klemtoon ligt op 
grondgebonden woningen voor gezinnen. Op de lwp van de Hekkerstraat is een accent mogelijk. 

Bb02 - Eeminckwegel - Doorsteek 
CRITERIA 
8/T maximum: 50% 
V/T richtwaarde: 1.25 
aantal maximum: 12 wooneenheden 
wooneenheden 
ontsluiting & de ontsluiting van de zone gebeurt via de doorsteek (zone Or02) en het parkeren 
parkeren gebeurt perceelsgewijs of ondergronds (perceelsgewijs of collectief) 
gerichtheid gerichtheid op de doorsteek (zone Or02) 
bouwlijn evenwijdig met doorsteek (zone Or02) 
typologie 80% grondgebonden woningen, accent mogelijk aan de Hekkerstraat 
last Procentuele tussenkomst, in verhouding tot de kaveloppervlakte, in de aanleg van 

zone Or 02 & Or04 (samen met Bb03 en Bb04J 
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Bb03. EEMINCKWEGEL BOOMGAARD: 

inrichting: 

De zone situeert zich als een inbreidingsgericht project random een nieuwe ontsluitingsas en 
boomgaard. Het straatbeeld van de Eeminckwegel wordt versterkt door het invoegen van een nieuw 
bouwvolume. Deze zone sluit rechtstreeks aan bij de boomgaard. Het maaiveld tussen zone Bb03 en 
Or 04 /oopt zoveel mogelijk in elkaar over en is op elkaar afgestemd. 

Bb03- Eeminckwegel boomgaard 
CRITERIA 
B/T maximum: 50% 
V/T richtwaarde: 1.00 
aantal maximum 4 wooneenheden 
wooneenheden 
ontsluiting & de ontsluiting van de zone gebeurt via de Eeminckwegel en het parkeren dient 
parkeren gebundeld te worden in een voorziening en aansluitend aan de Eeminckwegel (zone 

Or02 of Or04l 
gerichtheid aansluitend op inrichting van de boomgaard 

bouwvolume met volwaardige gevels. Onder volwaardige gevels wordt verstaan dat 
de gevelafwerking moet gebeuren in volwaardige materialen zoals gevelsteen en dat 
het open bebouwingskarakter belangrijk is. Het parkeren voor deze zone gebeurt 
aansluitend aan de Eeminckwegel en heeft een minimaal ruimtebeslag. 

bouwlijn -
typologie minimum 75% grondgebonden woningen 

Procentuele tussenkomst, in verhouding tot de kaveloppervlakte, in de aanleg van 
zone Or 02 & Or04 (samen met Bb02 en Bb04) 

Bb04. HEKKERSTRAAT BOOMGAARD: 

inrichting: 

Het straatbeeld van de Hekkerstraat wordt versterkt door een nieuw ankerpunt te voorzien. Deze zone 
sluit aan bij de boomgaard. Het maaiveld tussen zone Bb04 en Or 04 /oopt zovee/ moge/ijk in elkaar 
over en is op elkaar afgestemd. 

.• 

Bb04- Hekkerstraat boomgaard 
CRITERIA 
B/T maximum: 40% ---
V/T richtwaarde: 1 .20 
aantal maximum 6 wooneenheden 
wooneenheden 
ontsluiting & de ontsluiting van de zone gebeurt via de doorsteek (zone Or02) en het parkeren 
parkeren gebeurt op het maaiveld of onderqronds 
gerichtheid aansluitend op inrichting van de boomgaard 

4 volwaardige gevels 
bouwlijn -
typologie Minimum 2 verschillende woonvormen, vb. urban villa 
Zichtlijnen Afstand houden tot zone Bb 05, hier wordt het zicht open gelaten vanuit de 

Hekkerstraat op zone Or 04, de boomgaard 
Last Procentuele tussenkomst, in verhouding tot de kaveloppervlakte, in de aanleg van 

zone Or 02 & Or04 (samen met Bb02 en Bb03) 
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BbOS. HEKKERSTRAAT: 

inrichting: 

Het straatbeefd wordt gediversifieerd door een openp/ooiing van de straat te maken. Deze zone wordt 
optimaaf afgestemd op de bebouwing van zone Bb06 en dient afs een zo homogeen mogefijk geheef 
met een vfoeiende straatwand te werken. De nieuwe perceeffering is rationefer en zorgt dat de 
Hekkerstraat een kwafitatieve visuefe verbinding krijgt met de boomgaard. De essentie binnen deze 
zone is om een visueef rustpunt te bekomen op de sequentiefe perceptie van de Hekkerstraat en het 
beefd open te pfooien naar het binnengebied tussen de Hekkerstraat en de Eeminckwegef. Het 
openhouden van de zichtfijn en het afwerken van de rand zijn hierbij prioritair. Bovenstaande zaf 
moeten aangetoond worden in de beschrijvende nota van de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag. 

Bb05- Hekkerstraat 
CRITERIA 
B/T maximum 50% 
V/T Richtwaarde: 1.20 
aantal maximum 6 wooneenheden. De minimumoppervlakte voor een wooneenheid 
wooneenheden bedraa_gt 90m 2 netto o_Qf)_ervlakte 
ontsluiting & ontsluiting via de Hekkerstraat 
parkeren 
qerichtheid op de Hekkerstraat 
bouwlijn verplicht te volgen voor 90%, 

typologie 100% grondgebonden woningen 

afwerking van de gebouwen: type half-open bebouwing aan de randen van de zone 
met bijzondere aandacht voor de verhouding met de omliggende bebouwing 

Zichtlijnen De zichtlijnen moeten gerespecteerd blijven. Een zichtlijn garandeert de openheid 
tussen zone Or01. (Hekkerstraa!l en zone Or04. (BoomgaardJ 

Bb06. HEKKERSTRAAT: 

inrichting: 

Discontinu straatbeefd versterken door ruimte te maken voor kwafitatieve woningen. Deze zone wordt 
optimaaf afgestemd op de bebouwing van zone Bb05 en dient afs een zo homogeen mogefijk geheef 
met een vfoeiende straatwand te werken. De homogeniteit van deze zone zaf bekomen worden door 
eenheid in materia/en en typologie. Dit moet gei'ffustreerd worden in de beschrijvende nota van de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. 

Bb06- Hekkerstraat 
CRITERIA 
B/T maximum 50% 
V/T Richtwaarde: 1.20 
aantal maximum 6 wooneenheden 
wooneenheden 
ontsluiting & -
parkeren 
qerichtheid Op de Hekkerstraat 
bouwlijn verplicht te volgen voor de voorgevel 
typoloqie verscheiden, minimum 70% grondgebonden woningen 
Zichtlijnen -
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Bb07. HEKKERSTRAAT HOEK 1: 

inrichting: 

Hoek versterken door de overgang Hekkerstraat & Kapellestraat als gevelwand te zien. 

Bb07- Hekkerstraat hoek Kapellestraat 
CRITERIA 
B/T maximum: 50% 
V/T Richtwaarde: 1.20 
hoogte op de hoek accent van maximum 3 bouwlagen 
aantal maximum 6 wooneenheden 
wooneenheden 
ontsluiting & 
parkeren 
gerichtheid Op Hekkerstraat & Kapellestraat 
bouwlijn verplicht te volgen voor 90% 
typolog_ie Verscheiden, minimum 40% grondgebonden woningen 
Zichtlijnen De zichtlijnen moeten gerespecteerd blijven. Een zichtlijn garandeert de openheid 

tussen zone Or08. (Kapel) en zone Or01. (Eeminckswegel) 

Bb08. HEKKERSTRAAT Weyendaele: 

inrichting: 

Gediversifieerd straatbeeld door de inplanting van drie bouwvo/umes. 

Bb08 - Hekkerstraat Weyendaele IV 
CRITERIA 
B/T maximum: 50% 
V/T Richtwaarde: maximum 2.00 
hoogte -
aantal maximum 44 wooneenheden 
wooneenheden 
ontsluiting & Ondergronds geclusterd voor aile woningen. Een centrale toegang voor wagens op 
parkeren aangeduide plaats in zone Or 05 
gerichtheid -
bouwlijn de bebouwing moet binnen de aangeduide zones blijven 
typologie -
Zichtlijn De zichtlijnen moeten gerespecteerd blijven. Een zichtlijn garandeert de openheid 

tussen zone Or05. (Weyendaele pleinl en zone Or04. (Boomgaard) 
Last Procentuele tussenkomst, in verhouding tot de kaveloppervlakte, in de aanleg van 

zones Or05 en Or06 (samen met Bb09) 
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Bb09. HEKKERSTRAAT HOEK-2: 

inrichting: 

De hoek Hekkerstraat-Kapel/estraat wordt versterkt door een op zich staand volume. Het beeld van 
een groene hoek wordt geevoceerd, als contrast met de andere hoeken en als aanzet voor de 
bebouwing aan deze straatzijde. De bebouwing kan op verschillende wijzen een meerwaarde zijn voor 
het straatbeeld, daarom werd geen bouwlijn vastgesteld. 

Bb09- Hekkerstraat hoek 2 
CRITERIA 
8/T maximum: 50% 
V/T richtwaarde 1.50 
aantal maximum 6 wooneenheden 
wooneenheden 
ontsluiting & maximum 1 garagepoort per 12m gevel 
parkeren 
gerichtheid -

bouwlijn -
typologie Verscheiden, minimum 2 wooneenheden zijn grondgebonden, kan urban villa zijn 
Last Procentuele tussenkomst, in verhouding tot de kaveloppervlakte, in de aanleg van 

zones Or05 en Or06 (samen met 8b08) 
Zichtlijn -

Bb10. KAPELLESTRAAT: 

inrichting: 

De bestaande bebouwing van de Kape!lestraat wordt afgewerkt. Hier wordt een nieuwe typologie 
geintroduceerd, met een lagere dichtheid dan de aangrenzende appartementen. Bedoeling is een 
kwalitatieve hoek uit te bouwen tussen Kapellestraat en de zachte verbinding met de kapel. 

Bb1 0- Kapellestraat 
CRITERIA 
8/T maximum: 25% 
V/T richtwaarde 0.85 
aantal maximum 3 wooneenheden 
wooneenheden 
ontsluiting & Parkeren op eigen terrein 
parkeren 
gerichtheid Driedubbele gerichtheid - de bebouwing moet een 'voorkant' hebben naar de 

Kapellestraat, naar de doorsteek Or09 en naar het binnengebied. 
bouwlijn De bebouwing moet zich binnen de grenzen van de bouwlijn en de vrij te houden 

zichtlijn passen. 
typologie De typologie gaat op zoek naar een intelligente combinatie van enkele 

wooneenheden en een doordachte aansluiting met de bestaande bebouwing 

Zichtlijn De zichtlijnen moeten gerespecteerd blijven. Een zichtlijn garandeert de openheid 
tussen de Kapellestraat/Warandelaan (Watertoren) en zone Or05. (Weyendaele 
plein) 
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04. BIJLAGEN 

BIJLAGE 01; VERKLARENDE WOORDENLIJST- TERMINOLOGIE 

woonentiteit I wooneenheid 
lokaal of geheel van aansluitende lokalen, hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van een 
persoon of een groep van samenlevende personen. 

worden niet beschouwd als woonentiteiten 
entiteiten die deel uitmaken van toeristische accommodaties of van collectieve 
verblijfsaccommodaties, zoals de tehuizen voor bejaarden, de verpleeginrichtingen, de kazernes, de 
internaten, verblijfsaccommodatie voor studenten opgericht door erkende onderwijsinstellingen, de 
kloosters, de opvangcentra, de gevangenissen, ... Een kamerwoning wordt even min beschouwd als 
een woonentiteit. 

eengezinswoning 
elk gebouw bestaande uit een woonentiteit, waarbij de woonentiteit samenvalt met het volledige 
gebouw. Wordt ook beschouwd als een eengezinswoning : een gebouw met een nevenfunctie die 
minder dan de helft van de totale vloeroppervlakte van het gebouw beslaat, en waarbij de rest van het 
gebouw volledig wordt gebruikt als een woonentiteit. 

meergezinswoning 
gebouw bestaande uit minimum twee woonentiteiten 

typologische differentiatie 
de invulling van een omgeving door middel van gebouwen en woonentiteiten met een verschillende 
typologie, die onderling gemengd worden (bij voorbeeld: grondgebonden woningen, gestapelde 
woningen, grate en kleine appartementen, ... ) met als doe! een verscheidenheid in uitzicht en in 
gebruik te creeren. Een diversiteit aan typologie beoogt een gezonde mix aan bewoners, uit 
verschillende sociale klassen en uit verschillende leeftijdsgroepen. 

grondgebonden woning 
waning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan een van de bouwlagen 
aansluit op het maaiveld. Grondgebonden woningen hebben meestal een terras en/of tuin. Ze staan 
t.o.v. gestapelde woningen. · 

gestapelde woning 
het begrip gestapelde waning wordt gebruikt wanneer de private toegang tot de wooneenheid niet op 
het gelijkvloers gelegen is, maar bijvoorbeeld ontsloten wordt via een centrale trappenhal die uitgeeft 
op een overloop (in het gebouw) of op een galerij (in op Iucht). Ze kunnen desondanks beschikken 
over een private buitenruimte of een terras. Gestapelde woningen staat tegenover grondgebonden 
woningen. 

rijwoning 
Dit type waning verkrijgt zijn eigenheid door de aaneenschakeling van woningen. Zij aan zij worden 
woningen geschakeld. De woningen hebben een publieke voorzijde en een private achterzijde, met 
een volwaardige tuin. 

patiowoning 
Dit is een grondgebonden waning, zonder traditionele tuin en die georganiseerd en georienteerd is op 
een besloten private buitenruimte op het maaiveld. Een patiowoning bestaat meestal uit een bouwlaag 
met een mogelijkheid tot het uitbouwen over meerdere bouwlagen. Het eerder besloten karakter van 
deze woonvorm impliceert geenszins dat ze geen gezicht hebben naar de straat of meer algemeen 
het openbaar domein. 
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zijtuinwoning 
Dit type is een variant op de rijwoning. Het grote verschil bestaat erin dat de volwaardige tuin aan de 
ene zijde de scheiding vormt met de volgende waning, terwijl aan de andere zijde de woningen 
geschakeld worden. 

urban villa 
Dit is een type waning dat, net zoals de verkaveling, voornamelijk bepaald wordt op basis van een 
apart soort ruimtelijk voorkomen. Het neemt meestal de vorm aan van een losstaand, autonoom 
vormgegeven object in een groen kader. Het gebouw vormt een aparte entiteit en huisvest meerdere 
functies of woongelegenheden. Toch blijft het aantal beperkt, hetgeen deze woonvorm onderscheidt 
van flatgebouwen, maar heeft tevens een grotere dichtheid dan de traditionele verkaveling. 

kangoeroewoning 
is in principe een volwaardige wooneenheid als bijwoonst bij een andere grotere volwaardige 
wooneenheid. Samen vormen ze een waning die uit meerdere wooneenheden of -gelegenheden 
bestaat. De bijwoonst is ondergeschikt in omvang en ruimtelijk voorkomen en enkel bereikbaar via de 
hoofdwoonst. De term kan gebruikt worden voor een woonst van alleenstaande bejaarde ouder die bij 
een kind apart inwoont of een volwassen kind dat bij zijn ouders apart inwoont. Studentenkamers 
vallen daar niet onder. 

uiterste bouwlijn 
uiterste (buitenste) lijn waarop een gevel van een gebouw kan opgericht worden. Dit is de grens van 
de bestemrningszone tenzij dit staat aangegeven met een bijkomende gevellijn 

stedelijk gebied 
Het stedelijk gebied is het gebied waar intense ruimtelijke, culturele en socio-economische 
samenhang en verweving bestaat tussen verschillende menselijke activiteiten (wonen, diensten, 
werken, enz.), waar dichte bebouwing overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te 
stimuleren en te concentreren. Stedelijk gebied is aldus een beleidsmatig begrip. 

Vloerindex [V/T] 
is de verhouding van de bruto m2 vloeroppervlakte van een gebouw tot de totale terreinoppervlakte 
van een perceel waarop gebouwd wordt, of desgevallend aile percelen die deel uitmaken van een 
totaal project. 

Bruto Vloeroppervlakte [V] 
is de oppervlakte van aile bovengrondse bouwlagen van een gebouw, eventuele vloeren onder het 
dak meegerekend voor zover er een vrije hoogte van 1.80 meter aanwezig is, gemeten op de uiterste 
bouwgrens van een bouwwerk. 

Bebouwingsindex [BIT] 
is de verhouding van het geheel van bebouwde en/of overdekte terreinoppervlakte van aile 
gelijkvloerse ruimtes van een gebouw tot de totale terreinoppervl2kte van een perceel waarop 
gebouwd wordt, of desgevallend aile percelen die deel uitmaken van een totaalproject. 

netto-vloeroppervlakte van een woonentiteit 
De netto-vloeroppervlakte van een woonentiteit is de som van de oppervlakten van de nuttige 
gebruiksruimte van de. verschillende niveaus van de woongelegenheid (excl. kelder, garages, 
gemeenschappelijke circulatie, fietsenberging, tuinberging, ... ). De vloeroppervlakte ingenomen door 
muren wordt hier dus niet bij gerekend. Onder schuine daken wordt oak geen rekening gehouden met 
de vloeroppervlakte op minder dan 1 ,80m onder het schuine plafond. 

open ruimte 
wordt gevormd door de publieke en private open ruimte, beide quasi even belangrijk in de 
beeldvorming ervan. De groenruimte en de perceelsstructuur vormen hierbij mogelijke 
uitgangspunten. De open ruimte draagt bij tot de mentale structurering van een gebied. Steeds 
verwijst men naar (openbare) gebouwen (gemeentehuis, bibliotheek, maar oak winkels en andere 
functies, ... ) en open ruirntes (park, plein, ... ) als referentiepunten in het bebouwde weefsel. De 
groenruimte treedt hier naar voren als ideaal medium voor beeldvorming. 
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epenbare ruimte 
wordt gevormd deze delen van de open ruimte die publiek toegankelijk zijn. Hierbij behoren zowel de 
straten, pleinen en ontsluitingswegen, als publiek toegankelijke groenruimtes, speelpleintjes, 
doorsteken voor zacht verkeer, .... 

greendak 
is een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag 
(vetplanten-, mos-, gras- en/of kruiden) aanwezig zijn. 

3d green I 3-dimensienaal karakter van de greene ruimte 
Het driedimensionale karakter van een groene ruimte wordt bepaald door de aard van de 
aanplantingen binnen de ruimte. Door het gebruik van bomen en struikmassieven krijgt een groene 
ruimte een volumewerking, waardoor de plek van op grotere afstand wordt waargenomen. Het 
driedimensionaal karakter staat tegenover 2d-groen, waarbij de ruimte vooral aangelegd wordt met 
gras, bloemen of andere bodembegroeiers. Algemeen kan gesteld ·worden dat bij 2d-groen de 
bodembehandeling centraal staat, terwijl bij 3d-groen een 3de dimensie aan het groen wordt 
toegevoegd. 

gebied met een schakelfunctie 
een gebied gelegen op het snijpunt van meerdere deelgebieden. Het vormt zodoende een 
overgangsruirnte en belangrijke circulatieruimte tussen deze gebieden. De inrichting van de ruimte in 
deze gebieden moet de verbindende functie articuleren en versterken. 

neerderleb- en zuiderleb 
het plangebied kan schematisch opgedeeld worden tussen een noordelijk en zuidelijk gelegen deel 
tov de Hekkerstraat. De term 'lob' slaat op het feit dat de open ruimte de binding vormt tussen de 
verschillende componenten van de bebouwde omgeving. 

zichtlijn 
De mogelijke waarneming van een object, ruimte of gebied vanaf een bepaalde standplaats wordt 
bepaald door het vrijhouden van de zichten. Een zichtlijn wordt bepaald door over een bepaalde 
afstand een zone in de breedte en hoogte te vrijwaren van visuele obstakels als bebouwing, 
groenvolumes, borden of andere objecten. Door zichtlijnen open te houden wordt de focus op 
bepaalde plekken vergroot. 

dubbele straatlengte 
De dubbele straatlengte is twee maal de lengteafstand van de as van de weg. (voorbeeld in functie 
van langsparkeren: voor een straat met lengte 100m bedraagt de straatlengte 200m. De binnen de 
voorschriften toegelaten afstand langsparkeren bedraaagt dan 80m (=40% van de dubbele 
straatlengte)) 
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