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ARTIKEL 4 : ZONES VOOR VERKEERSDOELEINDEN

Artikel 4.1. : Zone voor wegen

De zones in dit plan aangeduid voor openbare wegen zullen in zoverre zij nog niet tot de openbare
wegen behoren, hierbij ingelijfd worden door afstand of door onteigening.

De Nefstraat, de Beersebaan, de Kloosterstraat en de Vennestraat zijn wegen die dienen om het
doorgaand verkeer op te vangen. De overige straten zijn bestemd voor de opvang van plaatselijk
verkeer. De verblijfsfunctie is hier zeer belangrijk en de inrichting dient zodanig te gebeuren dat de
langzame weggebruiker en het gemotoriseerd verkeer gelijkwaardig zijn.

Langs alle wegen kunnen beplantingen en hoogstambomen voorzien worden. Parkeren is in deze zone
toegelaten.

Bestaande bomen dienen optimaal behouden te blijven. Volgende beperkte beschermings-
maatregelen worden opgelegd:

er mogen geen garage-inritten of toegangen voorzien worden ter hoogte van bestaande
hoogstammige bomen
op alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen moeten alle bomen met hun juiste plaats
vermeld worden, evenals de grootte van hun kruinprojectie
in elk bestek zowel van wegenis, riolering, waterleiding, elektriciteit, telefoon en private
bouwwerken dienen de nodige beschermingsmaatregelen genomen te worden

Algemeen dienen volgende beschermingsmaatregelen toegepast:
geen materialen noch machines stapelen binnen de kruinprojectie van de bomen
tijdens de bouwwerkzaamheden een afrastering rond de bomen aanbrengen ter bescherming van
hun schors, op een afstand gelijk aan de kruinprojectie van de bomen
geen sleuven, noch bedrading in de lucht aanbrengen binnen de kruinprojectie
bij eventuele beschadiging: de wonde glad snijden en instrijken met een beschermings- en
ontsmettingsmiddel
geen ondoordachte snoeiingen uitvoeren
geen ophoging of afgraving binnen de kruinprojectie van de bomen

Artikel 4.2. ; Zone voor toelevering

Deze zone is bestemd voor de ontsluiting van garages en achterliggende voorzieningen. Bouwvolumes
die met hun tuinzone grenzen aan deze zone, dienen verplicht gebruik te maken van deze ontsluiting.
De aanleg gebeurt in een aangepaste, waterdoorlatende verharding.

Artikel 4.3. : Zone voor voetpaden

Zone voorbehouden voor de aanleg van een fiets- en voetpad. Gemotoriseerd verkeer is enkel in
uitzonderlijke omstandigheden toegelaten zoals onderhoud van paden e.d.
De fiets- en voetpaden dienen in een aangepaste, waterdoorlatende verharding worden aangelegd.
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