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I VOORSCHRIFTEN HALFOPEN — EN VRIJSTAANDE BEBOUWiNG
F - w

I VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1.1 BESTEMMING KAVELS

ToeIchting Stedenbouwkundig voorschrift

De bestemming volgens het Kavels 1-2: Halfopen
gewestplan is determinerend. eengezinswoning
De kavelindeling en de
grenzen van de verkaveling Kavel 3: Vrijstaande
warden strikt bepaald zoals eengezinswoning
voorgesteld op het
verkavetingsplan. Kavel 4: Uit verkaveling te sluiten

1.2 BESTEMMING HOOFDGEBOUWEN

1.2.A HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW( EN)

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift —______

Voor alle kavels wordt Enkel eengezinswoningen zijn toegelaten als
geopteerd voor hoofdbestemming. De bebouwing heeft een
eengezinswoningen, rekening residentieei karakter.
houdend met de meest
voorkomende bestemming in
de omgeving van het project. Er moet minstens ëén autosteIpaats warden

voorzien op bet perceel. Alle niet-bebouwde delen
van het maaiveld die niet aansluiten bij bet openbaar
domein worden ingericht als tuin.
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1.2.6NEVENBESTEMMINGHOOFDGE8OUW(EN)

ToehchtingStedenbouwkundigvoorschrift

SlechtseenbeperktgedeelteEnkelfuncties,complementairaanbetwonen,zoals

vandewoningkaningerichthandelsfunctie,kantoorfunctieenvrijberoep,zijn

wardenvoortoegelaten,mitsaanallevandevogendeveteisten

nevenbestemming.Hetaccentvoldaanis:
vandeverkavelingIigtimmers1dewoonfunctiebijftbehoudenalshoofdfunctie

opwonen.2°decomplementairefunctiebeslaatmaximaal40%
vandetotatevtoeroppervlakte.

1.3BESTEMMINGBIJGEBOUW(EN)

ToelichtingStedenbouwkundigvoorschrift

IndezonevoortuinenisbetIndetuinzoneishetniettoegelateneen
niettoegelateneentuinhuis/bergingoptetrekken.

tuinhuis/bergingoptetrekken.Debergingdientinpandigtewordenopgericht.

Inpandigegarageszijneveneenstoegelaten.

1.4BESTEMMINGMET-BEBOUWDGEDEELTE

ToelichtingStedenbouwkundigvoorschrift

ErwardenenkettuinenPrivatetuinen
toegestaanombetresidentiele
karaktervandeverkavelingte
waarborgen.
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VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN

1.5 VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN

1.5.A TYPOLOGIE

Toel ichti ng Stedenbouwkundig voorschrift

Kavets I en 2
Binnen de verkaveling wordt De woning dient halfopen te warden opgericht
gekozen voor het type halfopen overeenkomstig de aanduidingen op het plan.
bebouwing.

Kavel 3
De waning dient vrijstaand te warden opgericht
overeenkomstig de aanduidingen op het plan.

1.5.B INPLANTING

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
De inplantingszone zoals De woning dient halfopen of vrijstaand te warden
weergegeven op het opgericht overeenkomstig de aanduidingen op het
verkavelingsplan is de plan.
maximale inschcijving. De op te
trekken constructie dient zich BOUWDIEPTE
binnen deze zone te bevinden.

De maximale bouwdiepte op gelijkvloers alsook op
de eerste verdieping bedraagt I 5m. .-f

INPLANTING
De voorgevel moet samenvallen met de
voorgevelbouwlijn zoals weergegeven op het plan.

De vrijstaande zijgevel ligt op minimum 3m van de
zijgrens binnen de bouwstrook en verder zoals
aangeduid op het plan.

Kavel 3
De vrijstaande zijgevel langsheen de Lange Bruul
Iigt op minimum 5m van de zijgrens.
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J.5.CBOUWVOLUME

ToelichtingStedenbouwkundigvoorschrift

VOORGEVEL

Bouwhoogte:GemetenvanhetDevoocgevelbreedtebedtaagtminimaal7men

trottoimiveautotdebovenkantmaximaaldebreedtezoalsgraflschweergegevenop

vandekroonlijstofdehetgrondplan.
onderkantvandedakoverstek

GABARIT

Erwordtgeopteerdvoorplattedaken.Hellende
dakenwordendusniettoegelaten.

ONDERGRONDSEBOUWLAAG

Indeverkavengwordengeenondergrondse
bouwlagentoegelatenzoalskelders,garages,

Ondergrondsewoonvertrekkenzneveneensniet
toegelaten.

Kruipkelderswordenweltoegelaten.

VLOERPEIL
MaximaalO,3Dmbovenhetnotmaalgrondpeilofhet
straatniveauvandeaanpalendeweg.
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1.5.0 VERSCHIJNINGSVORM
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Toelichtinq Stedenbouwkundig voorschrift

Er wordt in het concept erg
veel belang gehecht aan het
kader waarbinnen de won ingen
tot stand komen.

GEVELMATERIALEN
Alle gevels n gevelbaksteen of sierbepleistering
eventueel te combineren met hout, metaal of
natuu rsteen.

DAKVORM

Enkel platte daken worden toegelaten.

DAKBEDEKKING

De platte daken dienen te worden ontworpen als
groendaken.

VORMGEVING
Het bouwproject mag geen streekvreemde
etementen bevatten.
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2NIET-BEBOUWDGEDEELTE

2.1RELJEFWIJZIGINGEN

ToelichtingStedenbouwkundigvoorschrift

Deaanvraagheeftbetrekkinglngrijpendereliëfwijzigingendiedewaterhuishouding

opeenrelatiefviakterreinwaarinhetgedrangkunnenbrengen,wordenniet

ingrijpendereliefwijzigingentoegelaten.
nietwenselijkzijn.

2.2VERHARDINGEN

ToelichtingStedenbouwkundigvoorschrift

IndevoortuinstrookdienthetHetniet-bebouwdgedeeltevandestrookdientals

groenekarakterzoveeltuintewordenaangeiegdenalsdusdanig

mogelijkbewaardteblijven.gehandhaafd.

Binnendegrenzenvandeverkavelingwordenenkel
waterdoorlatendeverhardingentoegelaten.

2.3INRICHTINGSELEMENTEN

ToelichtingStedenbouwkundigvoorschrift

Bnnendezonevandeachtertuinmaggeen
tuinberging/tuinhuiswordenopgericht.

Dewoningendienentewordenuitgerustmeteen
regenwaterputvanminimaal10.000literperwoning.

Erdienenminimaal2aftakpuntenteworden
voorzienperwaning,waaronder1voordespoeling
vandetoiletten,eentweedeisvrijtekiezen.
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24 AFSLUITINGEN

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Voldoende hoge afsluitingen De afs1uting van het terrein bestaat uit een levende
worden toelaten om voldoende haag van maximum 2 m hoogte of uit een paal met
privacy te garanderen, doch draadafsluiting met een horizontale dwarsplaat van
moeten in esthetische maximum 0,40 m hoogte. Tussen de rooiijn en de
materialen worden uitgevoerd. voorgevellhjn bestaat de afsuiting uit een haag of

een paal met draadafsluiting van maximum 0,80 m
hoog.
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