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DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR VAN HET BESTUUß VAN DE STEDEBOIIW
EN DE RUIMTELIJKE OßDENING,

Gelet op de aanvraag ingediend door ...

. ...,..þeçû9tìfimËeþqs&Hl¡trv*tìftJhu¡iËltF".,,
goerl gelegen te ,

Geret op ¿" ,¡óln"*,i¡ zô *S'itlifiriï.¡,iäÐ"å-ä'1¿."i¡it¡L!'v"oLd* ruimretijke ordening
en van de stedebouw. inzonderheid ile artikelen 48 en 57 ;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 opril 1962 houdende delegatie van dc bevoegd-
heid van de Minister ;

(f) Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen de dato

Verkavelingsverg u n n ing

...,...,.,

<r¡ b1,Arl"2.giff7¿* het college van burgemeester en sche¡renen zijn advies niet heeft
uitgebracht binnen dertig dágen te rekenen van de datum van het verzoek dat hem daartoe
gedac n is door n" 

i T iïi tiå$å'å::nî# i"if, ?:ffi 'i',f,ff i'"ïiI 
( dienstbrier v an

/
(2) Getet op het pl^n u^r((^il.s

goedgekeurd bi! koninklijk besluiy'v-an .... ;
/

(¡) Ge.Let op de geryéenteraaAsbesLlseLng van . .
betreffe¡¡de h,et tracé /rafrBgr.SüBe: verkaveltng €lan te leggen of te
trLizlgen otraten; /

AßTIKEL 1. - De verkavelingsvergunning wordt afgegeven 
""þet...O. 

eme-erl.tgþgS-tt¡tl¡. v€ur
Delæae, - ., ^ -^L___r^_-.I t\-\.P/$ulrsïåË:-ûe öi.¡*ti,[ö'4rêri'].'ötëiï"26".to.i;''Èi{ö'iirèt ã7 en 39 tötdtåf"Håf"Iîuaîåu saEea-

voe8'rhb te bepeken tot 9 loten en met bostemutr¡g VOor alleenstaånde eeng6-

i#it8#$Ë'r*t* e¡r voorrîEarden gestelct irx de verlcare1Íngeverguur:rg d,d.

ART. 2. - Aan de aanvrager en aan het college van burgemeester en schepenen wordt een

I a . 1 s¡sîþ{irj wt Sthl\itrå'tt{gias üg.
Te Þn¡p-se-l

'ße

VOOR DE MINISTEB :

De Ðl¡,eeteur¡
ï

I i6l

R.SECKEB,S

rle verkavel'rng geen rriJzigl¡lt in het
is.(+

N' 18/198d - 3.000
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BI'TJIGE III.
Fornruller artlkel 5/48

Verkavel in gsvergun n¡ng

DE GEIITACIITIGDE AMBTET{À{R VAN HET BESTT'T'R VAN DE STEDEBOIN,V
EN DE RUIMTELIJKE ORDENING,

Gelet op de aanvraag lngedtend door het Gemeentebestunr van
IIe.rl tse l¡a.e-n 6á -,..... met betrekklng tot het verkavelen van een

goed gelegen te

Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organlsatie van de ruimtelijke ordenlng
en van de stedebouw, lnzonderheld de arttkelen 4E en 5?;

Gelet op het mlnlsterleel besluit van t3 april 1962 houdende delegatle van de
bevoegdhetd van de Mlnlster;

(r) Gelet op het advles van het college van burgemecster en schepenen de

dato TO-A- Tq66

(1) Overwegende.dat het college vy'y'burgemeester en sche¡renen zijn advles ntet
heeft ultgebracht blnnen dertlg dagen fe reke46n van de datum van het ve¡zoek dat hem
daartoe gedaan is door het Bestuur van de Stedeúr1w en de Rutmtelljke Ordening (dienst-
brief van.............- .....-....) en dat dtt advþderhalve wordt geacht gunstig te zÌjn;

(2) Gelet op het plan van aanleg

goedgekeurd bij koninkliJk beslutt van .

/

BESLUIT:

ARTrI(EL l. - De verkavellngsvergunnlng wordt afgegeven aan ..-.........geneentebogt*.tr.¡c

dle ertoe gehouden ls:
(3) zich te houdea aån de voorr¿aard,en en voorsohriften van d.e

hlerbljgevoeg¿le biJlagen Ia, Ib en IIi
ART. 2. - Aan de aanvrager en aan het college van burgerneester en schepenen wordt een
afschrlft van dlt besluit gezonden.

Srussel 6$
Vq}R DE

De Directeur,

,

Te de

(l) Schrappen wat niet van toepassing ls.
(2) Te Echrap¡rcn wânneer er geen bcslaat.
(3) Eventueel aan te vullên.
v7

N. r99lr9ó2 - 25CD
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I. a) lTeg
vaJl
op de
st
neg r1'o

van cle
bepaaltl

Indien de v
afgelevercl,
blijken uit

ì)) Het tra.cé va¡r
duid, moet 1n
cle plannen van
cle gebeurlijke

, eensluidend op onilerhavig atlvies wordt
eventu-ele voltooiLng van die verbeteri.ng

d

;;-;;;;i;;;ffi;;ã=iã,, n"t t'ecé en van cre breedte
r'regenis, r'¡elke ze beclieni, ziin de p9r-c91en, voorzien
}e¡uren ian de verka'reling, niet gesehilct voor ile be-

clie in iret vooruitzieht worclt gesielcl. Geen perceel
en te koop gestelil vooraleer het tracé en de breedte
egenis veibetercl zijn volgeirs de ¡¡ininum eisen hienra

LtsÎI,il lt$ rrooR*'A-&ïll)itll

Bijlage Ia

rlcoop geschieden vooraLeer
leringsvrerken is uitgevoerd

et rle
verklarj:rg va:r tle gemeente, te richten aan de

aan\rra8er en de gerrtachtigde anbt enaar.

e nieuv¡ aan te leggen wegenis hierna aan'ge-

jlage II.

en verlcocl:t ¡,'ooraleer deze tregenie is
e ¡aateria.len en is uitgerust vol6ens de

oo de geneentelijke overheid, volgens de
4e ricavel-1ngspls.u-rÏien, êflr eve11 tueel ! varl

deøe van cle gebeurli j e bljla.ge II"
lìe uitrursii-lr¿i en d.e a
nodige waarborgen bie

e is uitgerust volgens
wet. De voltooilng van

Geen perceel nag
aangelegd i¡r dn¡-rr
ïr.orrnen opgelegd d
aarrduidingen va.¡1

een bepaalcìe terni;n, waarb
uitrusting varl de i''ieg zoals
akkoord va¡ Þet Bestuur van

ereenstenrning zLJn net ile aanvrijølngen van
e verkaveling, êhr everrtueel, met deze van

eg moeten zodariíg ziirt d,ai de weg de
voor eventuele overnane, op geJ-i;ìk

welk ogenblilc, door d
van ile verkaveling de

e emeente en dat ze voor cle Percelen
elijlrheirâ biedt toega:lg te Ìrebþen

tot een v/eg lrellre voldo de b etelcenie
die werkenvars art" 50 in fine van d

za\ bLijiien uii een v ir:g van de gemeente gericht aan de
Êanvrager en aan de geme gcle anbi;enaer. lien overeenlçonst

cl, v¡elke de uitvoeri,ngr blrurenmet de gemeentelijlce ov
rgt van iÌe r.¡erke¡1 van aanleg en

erbove:i 'beperalri, kan nits iret
Steilebourv, aangenol¡len worden.

c) ra ieder
lret gehe

val- mag geen eriliel ve
van de voorziene ni

ge
e1

overeenkonstig d.e aanduiclingen an d.e plar.rnen van d-e verlta-
veli-ng en, in voorkonend geval,
voltooiïnß van die werketr za.l b

deze van bijlage II. De
1 jken u1t een verklaring van

de amvra.ger gericht aan de geme te.

fT. a.) De zijgrenzen ve¡ cle percelen nroeten l-ooclrecht staan op d.e

rooilijn, ienziJ andere uitdrukkelijl;e aenwijzingen op d.e
v erlc¿rv el ingsp I arn er'l .

b) Ieder perceel uoet een recÌrtstreekse en afuonclerl j.jlce toe-
gang hel:tren tot de besta¿urde vregenis of tot de aan te leg¿¡en
ïreg. iler:e toega-ng ruoet een minimum breedte hebben v€n 4 m;

.-. ..t/,., ., -



tenzij het tegencleel is aangedu.i<Ì op cte plannen van de ver-
liaveÌing.

c) Bij de uitvoering va.n de vergunnlng mag geen wijziging ge-
beuren i¡rdien ze: niet uitsluitenc betreldcing heeft op grotere
athetingen varr cle pèrcelen en 1nôien ze nlet schaad t aan het
kara.kter van tle verkavellng,

III. De aandui-clingen aangebracht op de plannen vaft d.e verlcavellng
hebben ilezelfcle v¡aarde als leze va¡r de voorsch¡il'ten.
In geval van tegensplfaak zd" nen zíc}r houden aan cle geest varr
cle vergunnlng.

IV. De perceLen noeten gebruikt worden volgens hun huitllge bestem-
ning of volgens cleze hun gegeven door ile verkavelingsvergunning.

'[r. Voor alles wat cle lasten e'4. de vcorv¿aa.xilen betreftr opgelegcl
cloor de vergunning, dient ie verkaveling beschouvrd. e.1s een en-
lcelvouclige en oncleelbare ;uridiscire hancleling. Geen enlcele
constructie mag worile¡r op5erlcht op een Berceel begrepen in cle
verka'¡e}1ng indlen rÌe lasten en voon¡raarden van de vergunning
niet zijn geëerbiecligd.

T¡I. Het ontwerp client aarrgepasi te worden aan cle voorvtaarden die
worden gesteld en de la¡ten rvelke r¡orden opgelegd in de ver-
gunnirrg; uet het oog op re gevolgen vrelke uit clie la'sten en
vooryraarden ku¡uren voorivloeien, dient het in zJ-in geheel te
word.en lrerzien zodanig aa.i het, -rvat de uitvoering betreft, het
ontwerp is valx belangheì:benrle. Geen perceel nag rvord.en te koop
gesield vooraJ-eer ee31 e>:emþla.ar van het ontwerp, herzien øoals
hierboven a.angeduid, is overgemaakt aau het college van Burge-
neester en Scheperten et1 aan de gerrtacirtigde anbtenaar.

AL Gi,i. üll{ï OPi'TiilIiI}IGE}i

De plaluren eÍ de voorschriften va¡r cle verkaveling hebben voor-
raltg op cle in voege zi jncle rooiplannen, op cle bouwverordeningen'
en õp ãe verordeningen rvaarvan sprake oncler c) van a.rtilrceJ- 73
van de rvet.
De aa¡rvragen toi; wiJøiging van de vergutrning moeten ingediend
vrorclen volgens de procedure, door de wet voorgeschreven, voor
de aan'¡ragen tot verlcavelingsvergunnlng.
Bi-j toep;rssing ven artiÌ<e] 1.4 van de rvet mag geen etrkel al.leen-
staår.cle hoogstanmi.ge boom, wellce staat in het goecl waa¡voor d e
vergunning is afgegeven, geveld worden zonder voorafgaandelijlce
schriftelijlce en uitdrul.Jrelijke vergunning van het college van
Burgemeester en Schepenen"

De gans bijzondere aa.ndacht va¡r de verkavelaar wordt gevestigd
op de tweede al-irrea, van art.65 van de vret, dewelke bepaalt dat,
wa¡ureer het een overtreding betreft van de bepa.lingen van ile
wet die op de verkavelingsvergunning betrekking hebben, de
rechtbankr op verzoek van de liopers van de kavels en onvernin-
clerd de vergoeding van de schade, de vernietiging beveelt van*",Ï::l";i:"";;ii]::î:J:i:;ïTJ:i..;":;ï:;"iï,{Í*w,.}
van de 6enachtigcle a:nbtenao.r.

Ðe Ðirecteur, 
Brussel' de

I.

IÏ.

III.

IV.

N. BT]Cifi'RS



S TEÐJìBOLnj,TiUMJI GE VOOIIS C$Ê II.'T¡1T .

-= -=-=-=-=-=-= -= ú=-=-= -=-=-=-= -=-
r. BestenEinF: en Plaatsing'

Ð'ft-nll æõe,il is aangeduid op cle plann_en van de ver-' kaveling of iñ Ae voorschriiten van cle gebeurli jke Bijle,ge
II nogen cle constnrcties sLechts bestemrl ziin tot residen-

' tieel en ia¡riliaal gebruiJr¡ øe ¡ocleten voldoen a.anr cle minimum

nornen voorgeschreven ttoor d.e wet Dn fÀ$nl, cle bewoonbare
oppervla¡ie"¡ã¿ragende nlni¡ru.rn 60 r'z; op_ ieder perceel mag

slechts één v¡onin[ toegelaten worden; gebouwen met meerdere
woongelegenherì. en zLin ui.tgeslot en.

b) Iliettegenstap.¿nde eventuele rvijzigi:rgen gebracbt aa¡r ile
grenzen van de percelen, nogen de afnetingen yan.cle gebou-
ryen de maxlma. niet overschrljOen welke voortvloeien uit de
plannen van cle verlcavelirr.g d.ie het voorwerp ultma-lcen van
oncl erha.vige v ergunnlng.

c) Ðe bestaa¡rcle bo¡¿en ¡¡ogen niet geveld worden zonder nachti-
gi.ng; ze uoeten a.arrgeleven worclen in cle bouv¡aanvraa.g. 0p

ãe õíaatsen aangeduld-op de plannen van de verlraveling nag
ge"ä er*ãte booñ geveld rvord.én, tenøij clitr in verba¡rcl ¡net

de veilighei¿, voistrekt nooclzáÏelijk 1s en op voortraarde
dat hii ãoo" een nier¡vte aanplanting sordt velrvangen.

Biileae Ib

II. Acirt err¡-i.tbouv;stroll en venaf de we eni
a. e en te wo en beplan op e elft van hun oppervlakte,

be-

de

b) Ðe afslultlngen rnoeten bestaa.n uit levenile hagen va11 mitxi-
ntr¡il'l nre;ter ñoog'ue Of lage muu'.rtjes val ten hoogsie 0r40¡n
Ingangspiilers zLin toegelai en.

c) üet peil van het 6iro'dvla.lt,rira.g níet tager liggen dan het
peil r¡an de sioep (voetpail) en Po9J. aalslr.iiten o¡r het
ieil va¡r de tuin- ¿¡ó¡der-dr-rt de he11in6;8¡'4' mag overschrij-
ilen.

d) De loggÍars uogen op de l¡.elft va-n cle breedte van cle gevel
niet neer dan õr l¡O i¡ uitsteken. De þordessen van cle ingang
tuogen in cle achieruitt¡ouwstroolc niet meer dan 1 m boven het
pelf van de grond liggen en op niet mincler dan O160 m van
ãe g"ons li'elke met een gebotiw merldelig is'

e) Ðe pa.rticulÍere ingangen nogen niet oncler het alge¡ueell' peii ven de stoep (voétpad) aange¡racht rvorden.

ITI.Zone \roor tuinen.
@den voor bepla.ntingen; bevloeringen op

perkte oppervlakten ziin toegelaten alsmede kleine
constru"'iius (beschuttirrgen ãn velsieringen) clie tot
normale uitrustlng van een tuin behorerrr voor z9v9r ze oÊt

nini¡¡um 2 m van de perCeel.sgr'enzen vrordert opgericht. De
architectuur moet iñ he,rnlonie zJ.ju net deze va¡r het hoofd-
gebouv, lenzij het tegendeel is aanged.uicl op de plannen
la¡i de verlc¿iveling of in de voorschriften van d'e gcbeurlij-
lre bijla.ge If ziin constru.cties zoaLs Sfrrages of -bergingent
washoi.Jceñ, duiventillen, l¡ieiçenholcl<en, serren, bérgplaat-
sen, lrerlcplaatsen, schuren niet toegelaten.

b) i{et natr-rurlijk peil r.'€n de ¿lroncl ilat noruaal werd geêffend
of het peil ãat rvc.,ril bekol¡e:r volSens een geneenscha.pirelijk
¡;ocdgekãur.cì p1.,u1 ,xag ni-e'b worden gewi¿zígð. op mincler da¡e



0,50 m afc'ùancl r¡an de eigend.omtigren$. De taluds r tle steu-r'-
muren en de terrassen no[en niet hoger ziirr d?+.9r50 m ten
overstaa.n van dit grondpeil, tenz.lj uj.td.rulcl:e1i jke m¿chti-
ging is gegeven op een lo:rue1e aanùuiding i¡¡ ,le bouwaanvraag.

c) ila¡ureer het plan gegroepeercle constructies voor z].eï, ziin d'e

scheldingsmuien, wetUe äfet hoger ziin clar¡ 2 ¡n en. tïaarvan de
diepte niet neer 1s clan J m, tõegelaten aan de achterkant
van cle constructies in het verlengcte van tle nandelrge ntrur
van cle gebouwen.

d) Behouctens een anciere afsluiti¡rg uitttruJckelijk wordt toege-
staa¡r zíin alleen toegeÌaten, Ievende hagen op clraacl- of
tral-ieweilr net grote mazen aan metalen of betonnen palen
va¡r ma¡cimum Ir5õ n hoogte geirechtr ilêÛ cr¡e,ntueel een 1aå,9
nuurtje of eeá plaat iñ geienperde kleur van ten hoogste
0,40 m hoogte,

ïV.Sielstand. van de gebouv¡en.

De geVels, tle bultenftanten en cte bedel¡kingeìl. van een c-onstrue-
tie-of vaá een groep cons'l;ructies ztrll.en volg,erns éénzelfde
arehltectu:rale sti;1 wo:dr-;n opgeri.cht, gebourvd met degelfde
nateriaten en moeien in har¡cnie rijn net ôe ongez-i-ng.

a) De hoogte en profielen van tle '¡erschillende :cn.s:tructj-es
welke ãen gefrèe} vornen rtdeten ge1.itrE zi¡n of in vr1led1-ge
harmonie ontler eLkaar.

b) Voor de bu.itenbekLcding zull.en de ma';erialen e\¡entueel d-e

volgencle zijn: xuirie ba.listeneri, þardsteen, breulcsielen, uet
uitsl,uiti-ng van gelijk wetk ma'ueriaal dat zou- ,schacl.en aart
het eenvor¡nit aspect van de construr-eiies of l.et alSeneen
karalcter van de ãmger'ì.r;g" ,l1f eensta.ancle construrcties :llogcl
in heldere toncr: geschi-ide:d i';ord.en.

c) Behoudens bij!:ond.ere aanluiilingen op de planuren va-li- d-e ver'-
kavelj¡rg en éventueel in ite voorschriften va¡¡ de gebeurliike
bi jlage II, t'¡orclen rie claJcen belegd met pannen, natuurlei en
of-kuñstleÍ.en van hetze.l-fcte formaat en dezeJfcle kleur a-ls
de eerete, of net dal<s'i,l'o voor al-leenstaancle villats op een
voldoende afstand gelegen vail de overlge constructiest ge
ilalcen moeten ¡nlnstóns ã schuine vLakken hebben r,zaarvajr tle
helling ligt tussen 25 en l0o,

d) De schouryen moeten ini-irstens 2u verrøijcterô bliiven van de
voorgevel.

e) De d.akvensters achteruit geplaatst t:¿:enover de bu.ltcnrnuur'
v¡ord,en toegelaten op ae f¡eflt van de breeitte vaJl de betrok-
ken gevel en op uininum één ¡¡eteq afstand van cle randen va¡t
de gevel . Ze nógen niet hoger ziin ctan 1 ,2O m tenzij ne
v¡elstand va¡r het gebourv het anders toelaat.

f) Al1e buitenkanten va¡r de claken zullen volgens het geval
voorzien word.en van ftroonliisten, goten, boordpannen of
boordschaliën.

OPÏ.ÍRI(I1IG:
ffige bijlage maakt integrerend cleel uit van
va,¡r d.e gemachtigde ambterlaar.

Brusselr'de
lìe Ðirecteur,

ñ n -/ /( li __ 1.llft.llrr'.:lr-i-,Ii¡v

eG' Y,'";,1y1r.'î'rLr. - ñ+¡*#rrics" ''tv



BlJlage II

57lT¡'/17

Aanvull ende stealebouwkuntllge voorschrlften.

A. Eglg$ ¡ ALLeemsta^arxde en te koppel.en éétgezLrtsmonLngen
¡net l.a¡del.lJk kara&ter en naxl¡nun 2 bewoonbare
nl.veanrs.

B. Inplant{nB-- ¡ 1) Voor de lotea 5 tot en met 12, 2t)24r25t ,4-r5-
t6-t7úa ¡ alLeenstaaJrde ééneezlnilwoninsenr

2)

C. Q?þarlte.4- : Â)

ìltnl¡nun 6 a en rnarf¡um I0 u acbtenrltbouwstrook
op cle voorllggende wegelr en mlnetene 4 m van cle
zl Jôelr¡gae psroeelsgrenzen.

Voor d.e overlse lotelx: gekoppe].de ééng.ezlnswouj.n
¡¡-r-------¡HÊ-------ture¡¡i

MlnLuun 6 m en uaxLn¡¡n IO n achtemitbounstrook
op cle voorllggenile wegen e¡r ninl-num 4 m van ôe
ziJde.L{.ngse perceelsgrenøen yoor de vrlJetaande
af te werl¡en zlJgevels.

Voor a].].eenstaande sebouwen¡
a) HoogÊe tussen nomaaL grondpell en kroonltJst.

nlnlmun 7 m - rnaxLmt¡m 6 n.
b) Oeten en materialea ¿ zLe bl.J3'age Ib.
c) Maxlu¡¡¡ bebouwrle oppen¡lakte ; I80 @
d) Ma¡dmr¡¡¡ bonwdllepte : 16 m.

a

oonst¡uctlel
3)

a YOO]l e
- hoofclgebouw- narfrun IO n- mlnimum I m.

b) Hoogte tussea voetBad en kroonll,Jst¡
¡oln:Lmt¡m 5180 n- naxl.num 6Õ0 m

c) Ðaken en ùaterlalen ¡ zLe- biJlage Ib
DaJr : tyBe zatlelilak r hell,lngen 40o.

d) Eenzelfde gabarlt en a¡cbi-tecturaaL vertoon
Ls verelst voor de gekopBeLrle constnrctles.

e) SlJgobouwen 3 ¡¡iaxl-nu¡r tle helft va¡r de achter-
gcvelbreedtð. Hoogte 3 naxlxrus 3 u met pl.at
dali afdeklcÍng.- Dfepte¡ maxi¡um I ü.

D. Per lot ls één afzondlerlll.Jk dienstgebouw met zelfcle naterialen
als het hoofclgebouw toegelaten op rn{nlmu¡n 2 n afstand va¡r de genene
pereeelsg¡petrs en rnlnstene 5 m van de achtergeveS- met een naxf¡nrm
oppervlakto va¡r 30 n2 ea met een naxLmr¡m boogte van 2r5O n oncler
kroonÌ1Jst. Deøe gebouwen kunnen a-l,leen cllensttg zLJn a1s garage
of bergll.aats en mogen, nlts akkoorcl van de twee aanllggende elge-
na"aro, gekoppel.tt worded

E, /tfrltteu nauc ondergrondse garages ln tle achteruitbouwstrook
zLjrn verboden,

OnderhavXge blJlage raaakt lntegrcrend clceL uLt van ile vergunnf.ng
va' de geuacb,tlgde a.utrterlaar. 

Ilnrssel, ôe
Ðe Ðlrecteur,


