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Artikel 3.2. Zone voor tuinen

Bestemmingsvoorschriften

Deze zone is uitsluitend bestemd voor private tuinerL
Het oprichten van bijgebouwen aanvullend op de hoofdbestemming is toegelaten, voor zover zij de
bestemming van de zone niet schaden: bijgebouwen in de vorm van bergingen (tuinmateriaal,
houtopslag), stallingen (vb. kippen, honden, schapen,...), carports en garages.

Bebouwings- en inrichtingsvoorschriften

Een beplanting in deze zone is verplicht. Terrassen zijn toegestaan.

Bij'gebouwen

Inplanting

Bouwvolume

Materialen

Dakvorm

ofwel minimum 1m van de perceelgrenzen
ofwel op perceelsgrens, mits schriftelijk akkoord van aangrenzende
eigenaar
garages of autostandplaatsen worden binnen 1 perceel gegroepeerd
voorzien

de globale oppervlakte van alle bijgebouwen is beperkt tot 20% van
de zoneoppervlakte per perceel, met een maximum van 80m2
de maximum hoogte bedraagt 3m tot bovenkant dakrand
de maximum nokhoogte bedraagt 4,5m

dezelfde materiaal als voor het hoofdgebouw
andere: esthetisch verantwoorde materialen bij voorkeur hout

dakvorm is vrij
gekoppelde bijgebouwen zijn van éénzelfde dakbedekking voorzien

Uitzonderinflsbepalinflen: zie voorafgaande bepalingen, art. 1.4. 'Toepassingsniveau van de
stedenbouwkundige voorschriften'. -")

Visueel scherm
Op plaatsen waar het bestemmingsplan een visueel scherm aangeeft, dient men verplicht een
afscherming te plaatsen. Het scherm is ondoorzichtig: ofwel in metselwerk conform het hoofdvolume,
ofwel een metalen hekwerk, ofwel een haagstructuur ofwel een draad met klimplanten, allen met een
maximale hoogte van 2m.
T.h.v. de Eigenaarsstraat en Oude Baan: verplicht een haagstructuur van 2m hoogte. Per perceel
wordt één toegang van maximum 3m breedte toegestaan. Deze toegang bestaat uit:

een opening zonder afsluiting
een opening afgesloten met een metalen hekwerk of houten poort van maximum. 2m hoogte
een garage uit metselwerk conform het hoofdvolume:

maximum, breedte bedraagt 3m
maximum hoogte bedraagt 2,5m met verplicht plat dak
garagepoorten enkel uit hout

een carport uit hout of metselwerk conform hoofdvolume of een haag of draad met klimplanten:
maximum breedte bedraagt 3m '' <
maximum hoogte bedraagt 2,5m met verplicht plat dak (dakrand = hout)

•f-r

Groenscherm
De tuinen, grenzend aan de Oude Baan, dienen verplicht van een groenscherm voorzien te worden.
Hef scherm is ondoorzichtig, bestaande uit een haagsfructuur met een maximale hoogte van 2m.

TECHNUM N.V. Afdeling Ruimtelijke Planning 40



GEMEENTE LILLE - BPA 'GIERLE Dorpskom, herziening en uitbreiding 63-35800

Tuinen met arcering (///////)
In de tuinzone, grenzend aan de zone voor gesloten bebouwing in de Rozenlaan, worden enkel
garages in metselwerk conform het hoofdvolume toegestaan. De oppervlakte van deze garages is
beperkt tot 50% van de zoneoppervlakte per perceel. Voor het overige deel is een beplanting verplicht
en zijn terrassen toegestaan.

Voetgangers - en fietserrelatie
Doorheen deze zone loopt een fiets- en voetpad, op het bestemmingsplan indicatief weergegeven door
middel van een holle bolletjeslijn. Dit pad is enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers en zorgt
dat de zwakke weggebruiker los van het gemotoriseerd verkeer zijn woonplaats kan bereiken.
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