
23.12.2021Aanmaakdatum:

2021186305

OMV Referentie Projectnaam

Rijkevorsel,
Vlimmersebaan 114

Type

Aanvraag nieuwe
verkavelingSamenstellen

Fase

OppervlakteOverzicht Loten

Lot 1 825,65 m²

- Kavels en bijzondere voorschriften

Lot 1, Lot 2

825,65 m², 824,73 m²Oppervlakte:

EengezinswoningFunctie:

Specifieke voorschriften:

GEBOUW

NOKHOOGTE

Toelichting: Conform het open bebouwingsprofiel van de richtlijnen "duurzaam woonbeleid".
Voorschrift: Strook tussen 3m en 23m achter de rooilijn: nokhoogte max. 12m
Strook tussen 23m en 30m achter de rooilijn: nokhoogte max. 5m

KROONLIJSTHOOGTE

Toelichting: Conform het open bebouwingsprofiel van de richtlijnen "duurzaam woonbeleid".
Voorschrift: Strook tussen 3m en 23m achter de rooilijn: kroonlijsthoogte max. 7m
Strook tussen 23m en 30m achter de rooilijn: kroonlijsthoogte max. 4m

DAKUITVOERING

Toelichting: Conform het open bebouwingsprofiel van de richtlijnen "duurzaam woonbeleid".
Voorschrift:
Plat dak of schuin dak.
Strook tussen 3m en 23m achter de rooilijn: Dakhellingsgraad vanaf 7m bouwhoogte: min. 25°
en max. 45°
Strook tussen 23m en 30m achter de rooilijn: Dakhellingsgraad vanaf 4m bouwhoogte: min. 25°
en max. 45°

TYPE GEBOUW

Toelichting: In functie van perceelafmetingen, omgeving en huidige normen.

Verkaveling: Vlimmersebaan 114, Rijkevorsel

OppervlakteOverzicht Loten

Lot 2 824,73 m²
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Voorschrift: Open bebouwing.
Eengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen worden toegelaten.
Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening
en ambacht zijn toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is:
1) de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie;
2) de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte in het hoofdvolume dan de
woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter.

MATERIAALGEBRUIK

Toelichting: Het concept van de verkaveling is dusdanig dat een zekere architecturale vrijheid
wordt voorzien.
Voorschrift: Gevelmaterialen: Alle gevels in gevelbaksteen of sierbepleistering, eventueel te
combineren met hout, natuursteen, beton, metaal of zink.
Dakmaterialen (hellende daken): Pannen, (kunst-)leien, zink, koper, zonnepanelen.
De voorziening van zonnepanelen op platte daken is toegestaan met een maximale hoogte van
1m ten opzichte van de dakrand.

INPLANTING (AFSTAND TOT ...)

Toelichting: Conform het open bebouwingsprofiel van de richtlijnen "duurzaam woonbeleid".
Het bouwprofiel bevat een zekere mate van flexibiliteit naar plaatsing van het gebouw. Hierdoor
kan bij de inrichting van de woning optimaal ingespeeld worden op zonoriëntatie, efficiënt
ruimtegebruik, woonkwaliteit, duurzaam bouwen, ...

Voorschrift: Inplanting zoals aangeduid op het plan en verder:

1) Voorgevelbouwlijn min. 6m uit rooilijn en max. 9m uit rooilijn. Dit in functie van de
verkeersveiligheid. Deze afstand vermijd ook schaduwhinder door mogelijke laanbeplanting op
de daken (toekomstig) voorzien van bijvoorbeeld pv-cellen, boilers, ...
2) Vrijstaande zijgevel: op min. 3m afstand van de zijgrens en verder binnen de bouwstrook
zoals aangeduid op het plan.
3) Het is wenselijk de afstand tussen de zijgevel en de perceelgrens aan de zijde van de oprit te
vergroten tot 3,75 m.
4) Voorgevellijn moet niet evenwijdig zijn aan rooilijn.
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Specifieke voorschriften:

VOORTUINSTROOK

VERHARDING

Toelichting: De gewestelijke verordening hemelwater dient nageleefd te worden. Aanleg van
verhardingen beperkt tot oprit en toegang.
Voorschrift: Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of
materialen toegepast met een brede voeg.

GROENAANLEG

Toelichting: De voortuinstrook is in principe bouwvrij, maar kan onder voorwaarden afsluitingen
en/of noodzakelijke opritten bevatten.
Voorschrift: De strook dient als tuin te worden aangelegd en gehandhaafd, behoudens de
noodzakelijke opritten en toegangspaden.

CONSTRUCTIES

Toelichting: De voortuinstrook is in principe bouwvrij, maar kan onder voorwaarden afsluitingen
en/of noodzakelijke opritten bevatten.
Voorschrift: Alle constructies verboden, behoudens afsluitingsmuurtjes zoals bepaald in art. 1,
'1.2 Omgevingskwaliteit - Erfscheidingen' en art. 1, '1.2 Woonkwaliteit - Autostaanplaatsen in de
voortuin' van deze voorschriften. 
Deze strook dient als tuin te worden aangelegd en gehandhaafd, behoudens de noodzakelijke
opritten en toegangspaden.

Specifieke voorschriften:

ZIJTUINSTROOK

VERHARDING

Toelichting: De gewestelijke verordening hemelwater dient nageleefd te worden. Aanleg van
verhardingen beperkt tot oprit en toegang.
Voorschrift: Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of
materialen toegepast met een brede voeg.

GROENAANLEG

Toelichting: Er wordt gestreefd naar een visuele relatie (doorzichten) tussen het woongebied en
het omliggend landschap.
Voorschrift: Minstens één zijtuin, vanaf de rooilijn tot de achterste perceelgrens, is vrij van
constructies die het zicht naar het achterliggende of aanpalende omliggend onbebouwd
landschap belemmeren. De beplanting in deze zone is streekeigen en bladverliezend.

CONSTRUCTIES

Toelichting: Conform de richtlijnen "duurzaam woonbeleid" kan in de meest noordelijk gerichte
zijtuin een garage of carport opgericht worden.
Voorschrift: Afstand tot voorgevellijn: min. 5 m
Bouwdiepte: tot max 13 m achter de voorgevellijn
Binnenafmetingen: min. 3 x 6m 
Bouwhoogte: max. 3m
Voorwaarde:
- De constructie mag geen hypotheek leggen op de ontsluiting van de tuin voor onderhoud 
- Gevels op de perceelgrens dienen te worden uitgevoerd in een steense muur van dragend
gevelbaksteenmetselwerk tegen of te paard op de perceelgrens.
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Specifieke voorschriften:

ACHTERTUINSTROOK

VERHARDING

Toelichting: De gewestelijke verordening hemelwater dient nageleefd te worden.
Voorschrift: Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of
materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel toegelaten voor
terrassen (max. 30m²), mits ze afwateren naar de tuin en een onmiddellijke infiltratie in de
bodem mogelijk is. Hellende op- en afritten zijn in deze zone verboden.

GROENAANLEG

Toelichting: Het groene karakter van de omgeving moet bewaard blijven.
Voorschrift: Het niet bebouwde gedeelte dient als tuin te worden aangelegd en als dusdanig
gehandhaafd.
Minstens één zijtuin, vanaf de rooilijn tot de achterste perceelgrens, is vrij van constructies die
het zicht naar het achterliggende of aanpalende omliggend onbebouwd landschap belemmeren.
De beplanting in deze zone is streekeigen en bladverliezend.

CONSTRUCTIES

Toelichting: Bergplaatsen en hokken, tussen de strook voor hoofdgebouwen en op 3m van de
achtergrens van het perceel.
De maximumafmetingen voor het bijgebouw garanderen een optimale integratie in de
ruimtelijke omgeving.

Voorschrift: Bijgebouw (geen wooneenheid) en max. 2 per woning, enkel op maaiveldniveau. Op
te richten gelijktijdig met of na het hoofdgebouw.

Inplanting
Gevel gericht naar het hoofdgebouw: op min. 10m achter de strook voor hoofdgebouwen.

Overige gevels:
1) binnen de strook voor bijgebouwen: deze is gelegen op min. 10m achter de strook voor
hoofdgebouwen en 3m van de achterperceelgrens en verder
2) hetzij op de zijperceelgrens, hetzij op min. 3m ervan
3) achtergevel op min. 3m van de grens met agrarisch gebied
4) gevels op de perceelgrens dienen te worden uitgevoerd in een steense muur van dragend
gevelbaksteenmetselwerk tegen of te paard op de perceelgrens.

Bouwvolume
Bijgebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van max. 10% van de minimaal 5m diepe
tuinzoneoppervlakte met een maximum van 75m².
Bouwhoogte: max. 3m kroonlijsthoogte, max. 5m nokhoogte bij afstand tot de perceelgrens van
3m.

Gevelmaterialen
Alle gevels, behoudens gevels op de perceelgrens, in gevelbaksteen, sierbepleistering of hout,
eventueel te combineren met natuursteen, beton, metaal of zink. 
Gevels op de perceelgrens dienen te worden uitgevoerd in een steense muur van dragend
gevelbaksteenmetselwerk tegen of te paard op de perceelgrens.

Dakvorm
Plat dak of schuin dak met een helling van minimum 25° en maximum 45°
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Specifieke voorschriften:

AFSLUITINGEN OP DE PERCEELSGRENS

MATERIAAL

Toelichting: Om de privacy te garanderen worden afsluitingen toegelaten
Voorschrift: Op de perceelgrenzen mogen groene erfscheidingen aangebracht worden (hagen,
draadafsluitingen), evenals een tuinmuur in gevelbaksteenmetselwerk, mits akkoord van de
aanpalende eigenaar.
Op/tegen de achterste perceelgrens zijn enkel hagen en/of struiken en/of houtkanten en/of
vlechtschermen als erfafsluiting toegelaten.

UITVOERING

Toelichting: Om de privacy te garanderen worden afsluitingen toegelaten.
Voorschrift: Maximale hoogte 2m, op te richten vanaf de voorgevelbouwlijn van het
hoofdgebouw.
Erfafscheidingen gelegen aan de openbare weg en voor de voorgevelbouwlijn zijn slechts
toegelaten met een maximale hoogte van 1m.
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