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Artikel 2: Percelen besteffrd voor vfijstaande bebouwing
Kavels lt.e.m.27

2.01. Smqok voor de HoofdgebouweÍr

L 
o Besteqrming: Eengezinshuizen

2o Bebouwingswiize: vriistaand, binnen de bebouwbane zone aangeduid op het plan

3" Plaatsing van de gebouwen:

r) Voorgevei:
Een zijde van de kleinste rechthoek waadn het gebouw, met inbegrip van de uitsprongen, kan worden ingeschreven
moct:

- ofipel samcnvallen met de vootgevelbouwLijn
- ofwel zich bevinden in een strook van 3 m diepte, gemeten vanaf die bouwlijn, en ermee evenwijdig ziin

b) Achtergevel:
Op minimum 8 m achter de voorgevel en binnen de bouwstook

c) Zijgevels:

Op minimum'3 m afstand van de zijgrens van het perceel en binnen de bouwstrook aangeduid op het plan

d) Naar de straat gerichte zijgevels voor hoekpercelen (<avels 1,,1,2,1,3 en ?J):
Op minimum 5 metet uit de (tooilijn) en binnen de bouwstrook zoals aangeduid op het plan.

4" Afmet-insen varr de Gebouwen

a) Voorgwelbreedte
Minimum 7 m en ma:<imum zoals aangeduid op het plan
b) Bouwhoogte
Gemeten van het trottoitniveau tot de bovenkant van de koonlijst of de onderkant van de dakoverstek
Maximum 6 m, nokhoogte maximum L1 m

50 Welstand van de Gebouwen

a) Dakvorm
Schuin dak met helling van minimum 35o ên maximum 55o
Plat dak is êveneens toegelaten

b) Matedalen:
1) Voor de gevcls :

Alle gevels in gevelbaksteen of bepleistering, eventueel te combineÍen met hout, natuursteen of metaal.
Geen blinde gevels toegestaan.
2) Voor bedekking van schuine daken : pannen, ftunst-)leien, zinlq koper
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AÍtikel 2: Percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing

Kavels 1t.e.m. 27 )(

2.02. Sttook voot Binnenplaatsen en Tuinen

Tussen de strook voor hoofdgebouwen

en de ach van het

1" Bebotrwins

Flouten tuinhuisjes, ondet volgende voorwaarden:

- met een nokhoogte van maximum 3 m

- met een bebouwde opperulakte van maximum 12 m2

- op te tichten op minimum 2 mvan de perceelsgrenzen en op min. 5 m van de achtergevelbouwliin

Openlucht zwembaden, onder volgende voorwaatden:

- op min. 2 m afstand van de petceelsgrens

- maximale oppervlakte 50 m"

2.03. Bouwvtiie Voortuinsrook

vanafde zoale het

1" Bebouwing

Behoudens de uitsprongen'en afsluitnuurties, vootzien in artikel 1.05, 3 en 4o : alle cons.tructies vetboden;

met inbegdp van hellende op- en afritten

2" l7elstand

Behoudens de toegangen rot de gebouwen dient de sttook als tuin te wotden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd

2.04. Boult vtiíe ziituinstoken

vzn hetvanaf elke hetzoals

Bebouwing

Behoudens de afsluitingsmuutjes, zoals bepaald in artikel 1'05, 4" :

alle constructies verboden ; met inbegrip van hellende op- en afritten



futikel 2: Percelen bcstcmd voor vrijstaahde bcbouwing
( Kavels 1 t.e.m. 27 )

2.02. Strook voor Binnennlaatsen en Ttrinen

'lïssen de strook vooÍ hoofdgebou\r'en
en dc van het

1" llebouwinp

I{outen tuinhuisjes, onder volgende voorwaarden:
- . met een nokhoogte van maximum 3 m
- met een bebourvde oppervlaktc van maximum 12 m2

- oP te richten op minimum 2 m van de perceelsgrenzen en op min. 5 m van de achtergevelbouwLiin

Openlucht zwembaden, onder volgende voorwaarden:
- op min. 2 m afstand van de perceelsgrens
- maximale oppervlakte 50 m2

2.03. Bouwvtiie Vootuinstrook

10 Bebouwino

Behoudens de uimprongen 
"rrlfrloit*rrortjes, 

voorzien in artikel 1.05, 3 en 40 : alle constructies verboden;
met inbegdp van hellende op- en afritten

20 !(/elstand

Behoudens de toegangen tot de gebouwen dient de strook als tuin te worden aangelegd en als dusdaniggehandhaafd

2.04. Bouw.vtiie zUtuinsttoke4

vanaf de het Ianzoals

van het zoals hetvanaf elke

Bebouwinp

Behoudens de afsluitingsmuurtjes, zoals bepaald in atikel 1.05, 40 ;

alle conskucties verboden ; met inbegrip van hellende op- en afritten
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r\rtikel 1. ÁIGEMENE BEPAIINGEN

1.01. 'l'urminologic.

\/oor dc rocprssirrg lrn dezc voorsclrriften n otdt vcrstaart onder :

l) Aaneengeslorcn Gcbouw: gcbourv rvauvltr dc bcidc zilgcvcls op de pcrceclsgrcns zijn gcPlxxtst ;

2) Achtcrgevelbous4iin : grcns tusscn dc strook voor hoofdgcbourven en dc strook toor binnerrphatscrl crl ttrincrl ;

3) Bouwriie Voonuinsrroolc: stÍook gÍond mct ecn bepaaldc diepte, gelegcn tussen dc rooilijn cn de voorgcvclbourvliin;

4) Bouwrile Zi jruinstrook : stÍook grond mer een bepaalde breedtc, gclegcn tussen de ziigrens van e€rl PcÍccel cn dc vriistaande ziiger'cl van cen kopgcbourv of tarr

een vriistaand gcbourv en wmn'an dc diepte geliik is aarr die van de aarrpalcnde strook r,oor hoofdgcbourvcn;

5) Dakbasis : denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hm onderste ziide cvenrviidig met de nok sniidt :

6) Dakkepellen : uit hct dakvlak vooruitspringcnd venstcr (= gccn dakvlakvensrers);

7) Gcgroepccrdc Bcbouving: bebourvingsrvijze rmrbii klcine grocpen van geliikvomigc gebourvcn, huizenbloRen gcnaamd, rvorden afgcscheiden door

bourndie zii tuinstrokcn
8) Gekoppcldc Bebouwing : bebourvingsrviize rvaarbij nvee getiikvomigc gcbourvcn rvorrjen gcplaatst op ccn gemccnschappeliike ziigrens van nvee Percclerl'

op ecnzelfdc bourvlijn, zodat zi! een hlmonisch gcheel vomen ;

9) Huizenblok : groep van twee of meer gebourven die m bdde uiteinden met een kopgebourv is afgervcrkt ;

t0) Kopgcbouw: gebourv am een dcr uiteinden vm een huizcnblok en waailan de vÍiistaandc ziigcvcl als een voorgwd is afgev€Íkt ;

1 l) Uitbourv : uitspringpnd lmbourvsel zonder bovenverdicping ;
12) Voorgcvelbouwliin : denkbeldige liin die op de plaatsen zondcr Toorhrjnstrcok samcnrqlt met dc rooiliin, en op de mdcre phatsen de grens vomt russcn dc

voortuinstÍook en de bouwstrook;
13) Vriistaande Gevet I gcvel ofgedeelte vnn ccn gcvcl ruartegcn niet rvordt gcbourvd i

14) Vriistaand Gcbourv: gcbourv rvaan m dc beide zijgevels op ccn minimle afstand van de pcrceelsSÍenzcn ziirl gcplaaNt ;

15) Zadeldak: drk geromd door nvcc geliikhellende vhkken wn gelilkc lengte en die in een nok samenkomol

1.02. (...)

1.03. Interprctntie von dc stedenbourvkundigc voorschriffen

Zowel rmt de gcycl- cn dc dakmaterialen als de koonlijsthoogte cn dakhelling betreft, dient binnen één huizcnblok cen hamonie in matcriaalgebruik, hoogtcn cn

dakhcllilgerr te wordcn mgcstreefd, Dautoc zu[m aUc gevclmrterialcn en zichtbaÍe constÍucdedelen vtu1 dc gebouwen van eenzclfde bouwblok onderling ecrr

harmonisch gchecl mocten vormen.

1.04. Afrviiking vrn de stcdenbouwliundige voorschriften,

Indierr er i1 cc5 huizeoblok reeds een gebourv bestaat dat werd opgericht overeenkomstig cen stedenbourvkundige vergunning afgegevcn door dc daÍtoe bcYocgdc

ovcrheid, zullcn tlc overige gebourvcn op te richten in dat blok zo nodig mrr dat bestanrde gebouw mocten rvorden arngepast rvat de voorgevclhoogtc en de drlivorm

( hctling cn nokpeil ) betreffm zelfs indien dit een aÁviiking van deze voorschriften inhoudt.

1.05. Algemcen gcldendc voorschriíten.

l" Dakknpcllcrr :

1) Gcrnllcn rvaarin oprichting is toegelrten:

- op het áchteÍstc dakvlali: steds toegclatmi
- op het driehoekige dakvlak van een schilddak : steeds veÍbodcn ;

- op het vooÍste dakr4ak : slechts toegelaten indien de dakhelling 30" overchrijdt. 
:;

2) Plaats van oprichting :

- op 0j0 m achter de sniiliin van het gcvelvlak mer het dakvlak en op minimum 1 m afstand van dc schcidsmuren qr vcn de vriistamde

ziigevel.

3) Afrnetingcn:
-moximu,mbreedtez2/3vandegevelbreedtemetecnmuimumván6m perdákliapeleneenondcdingeafstandvantenminste 2m:

- má-\imumhoogtc ( bovenkant lcoonlijst ) : de hclft vm de dakhoogte van het hoofdgebouv.

2" f)nktcnrssm in het dakvolume ;

l)e insniiding rnn dakternssen in schuine dakkappcn is toegelatcn. Dc bontwcring mag muimum op 0.40m achtcr dc snijliin van het gevelvlak worden opgericht en

op minimum I m afsmnd van de scheidmuren cn van de vriistaande zijgcvel. De breedte van het daktcrns i"- beperkt tot 2/3 van de brcdte van het gebouw, met ccn

muimum van 6m per dakteras en een onderlinge afstmdvan tm minste 2m.

^]o Uitsprongen uit het gevelvlak :

a) Bii eaneengesloten, gegÍoepeeÍde of gekoppeldc bebouwing :

1) uit de voorgevel :

onder vooÍbehoud m de erennrele beperkingen opgelegd door de behcerder van de rvcg ofdoor de plaatseliike overheíd ;

a) Erkers, balkons : rÍre\imumuitspmng 0,50 m op minimum 2,50 m bovcn het trcttoimiveru op minimum 0,50 m afstand van het

verlengdc van elke scheidsmuur ;

b) Lur'fcls : maximumuitsprong I m op minimum 2,50 m bovcn het tÍottoirtivcou.

2) uit de vriistaandc ziigev€l:

alle uitsprongen ziin toegelaren voor zoveÍ zii zich nict in dc bourwrije ziiruinstrooli bevinden;

3) rrit de achtergevel:

a)'1'enassen, balkons : mlximmuitsprong uit het hoofdgebouw, 2 m op ten minste 2 m afstand van clke perceclsgrens

b) Erkers : uitsprong uit de srrook voor hoofdgebourven is verboden.

b) Bii vriistaande bebourving;

B I a d f1 - rlle uitsprongen ziin toegclaten voor zovcr zii zich niet in em bourwriie strook bcvinden.
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L'Jrtsrhcidigel:

.gcvelstcerr, nígcdekt met muurkappen, nttuursteeu of ezelsrug.

b) llrcultrticvc afsluir;ngsmuren tussen de e$'en onderling en tussc[ een erÍ cn de openbare rvcg.
llchoudens nndcrsluidende beprlingen in dc r,olgcnde artikelcn:

1)indcvoorruinstÍook:muurtjeingevclstcen,rvaanandehoogtc,behoudensdepostcnnaastdeingangen,0,40m nietoverschrijdt;
2) in de zijtuinsrrook:

- indien zichtbaar vmaf dc openb4re rveg : muurrje in ger.elsteen met een marimum hoogte vm 0,40 m ;
- indien nict zichtbau vanaf de openbaÍe weg, na volledige bebourving van het bctrokken gebouw : muur in ba.ksteen mer ccn maximum

hoogte vm 2 m;
3) in de rtrook voor bimenpl^rtsen cn tuinen :

- bii vriistaande bebouving ; verboden ;

. ' bii gekoppeldc bebourving en bii kopgcbourven : een aísluitingsmuur in baksteen is toegelaten in het vedengde van de scheidsmuur van
hct hoofdgebourv tot cI ml\imumhoogte \.in 2 m ;

- bij gegroepeerde ofmneengeslotcn bebouwingbehalve de kopgebonrven: afsluitingsmuren in balisteen met een ma{mumhoogte van 2 m
ziln tocgelaten op alle percclsgcnzen.

c) Groenblijvende hago of draadafsluiting met goen genieren de voorkeur.

5" I-lcllcnde oP- cn aÍrirten : in de voor-, zijtuinstroken en binncn dc ecmte 10 m vm dc stÍooli voor binnenplaatscn en tuinen: verboden.

tÍottoimivcru Voor hct overige kunnen ophogingcn cnkel toegelaten vonlen na een tvilziging vm de verktveling.

7" (,.. )

Ilchoudcns andersluidende in de volgende artikclen mag in de ziituinstrook ofbinncn de ecste 10 m van dc strook voor binnenplaatscn cn
tuincn een autobergplarts rvorden opgericht die, voor zover niet op het plm aangcduid, voldoet aan de volgcndc voonvaardor:
n) Plartsing :

1) In dc

De op ten Íninste 5 m uit dc de achtergevel mximaal op de achtcrgevclbourvlijn van de ampalendc

op dc perceelsgrens.

2) ln de sttook binnenplaatsm en trthcn:
binnen de eeste 10 m vnr dc voor birrncnplaatsen en tuins.

3 m; maximumdiepte 6

b) Ilouwhoogte i -
zijgcvcl op de perceclsgcns.
van hct tÍottoimiveau tot de van de koonliist : 3 m

c) Gnrelmterialcn : - gcvclr in gcvelsteen.

d) l)akvom: - Plat

e) Bijkorcnd voor de

- Pnlen op min. 0,50 m van dc
- FIet dak mrg vooeien wordcn tot perceelsgrens

9" Zonnc?anelen cn puntvomige elementen:

Dc voozioing vm zonnepanelcn op dc hellende drkcn is toegelaten.
l)e voorzicning van zonnepanelen op platte daken is toegelatcn met een morirndle hoogte van lm. In de bouwrije s[oken mogen geen zonnepanelen voorzien
rvordcn.

Puntvomig€ elementen (bv. dakantennes, schooÍstenen, e..d) ziin steeds tochatbatr wor zover ze bcperkt van omvang en hoogte zijn.
ln principc dicnt de absolutc hoogte bepeÍkt te blivcn tot Íru-\. lm. bovcn de mrx. toegelaten bouw- en/ofnokhoogte vm hct hoofdgebouw en ziln ze siechts

nanvarrdbaar binnen de bebourvbare oppcrvlakte van het hoofdgcbouw.

10o Werken lvaarvoorgegÍr stedenbouwkundigte vergunniqg nodig is.

I-lct bcsluit van de Mramc Rcgcring vm 14 april 2000 (cn latere wiizigingcn) tot bepiling un dc vergumingspichtige functiervijzigingcn en van dc werken, handclingcn
cn wiizi.gingen lva{ryoor gefl stcdcnbourvkundige vergunning nodig is, vermeldt r.oor wellie rverken, hmdelingen cn wijzigingen geen stedenbourvkundige vergunning
rrreisr is. Alle rvcrkcn, hmdelingen en viizigingen rvawoor, con'fom dit bcsluit oí cnig andcr uiwocringsbesluir in verband mct veÍgumingtplicht, gccn

stcdenbourvkundige vcrgunning vereist is, zijn toegelaten, voor zover ze niet strijdig zijn met andere vooschrriften in deze verkavelingvergunning mer de vooschÍiÍten
vnn verordeningen, ruimtelijke uitvocringsplamen, planncn vm amleg onvermindcrd de bepalingen van andere ven toeprssing ziinde regelgeving.

(*) Noot;
l)e oprichting van ecn deÍgeLikc autogdag€ en caryorts kan, indien niet op het plm voorzien, slechts rrcrden tocgcstaxn op voorivrilde dat::
lo dc plaatsing op dc perceelsgrens van aízonderliikc bilgebourven op het percel is tocgelaten ingcrolge dc vootschriften vcn'rt in de volgende artikelen.
2o door de aanvngcr cn door de eigcnar vm het aanpalende pcrcccl, op de zijgrens rwawan de aurogarage zal rvorden opgericht, ondst€kende verklrring rvordt
\.oorgclcgd wxaruit bli;kt :

- dat hii kennis hecft van het bourvplon van dc amvrs,geÍ;
- dat het hem bckend is dat aan hem of ziin rechwerkriigende, dc vcrplichting zal rvorden opgelegd tot plaotsing op dezelfde bouwliln vm een

autobcrgplaats of afsluitiugsmuur met poort uirgcvoerd in ecn hormoniërend gevelmtcriaal.
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Elads

4'lirl.schcidingcn:

qc iclstccrr, r lgcdckt met muutkrppcn, nrtuuÍs tecn of ezclsru.q,

b) lirctrltrticitc rfsluitingsrnurcrr tusscn dc er|crr orrdcrlirrg ctr tusÈel ccn crÍcrr dc opc[bnrc rvcg,

llchoudcrrs arrdcrsluidcnde bepnlingcn in dc volgcndc artikclen:

I ) in dc voonuirrstrook : muurtic irr ecrrlstecn, rvian an dc hoogte, behoudcos dc postcn rtaast de ingangcrt, 0,40 m nict oversclrrijdt ;

3) irr dc ziltuinstrook:
-indienzichtbaarvanafdcopenbarcl,cg:muurtjcirrgevelsteenmeteenmaxjmumhoogtevm 0,40m;
- indieo nict zichtbnar vanaf de operrbare rveg, na volledige bebourving vm het bcrrokl<en gebourv : muur in bakstcen met ccn rrrNimum

hoogte vm 2 m;
3) in de strook voor binnenplaatsen en ruinen :

- bii vriistrande bebourving : r.erbodcn ;
bii gekoppeldc bcbourving cn bii kopgcbourven : een aísluitingsmuur in bakstecn is toegeláten in het verlengde ran de schcidsmuur vnn

hcr hooítlgebourv tut cen mlurimurrilroogtc tur 2 nr ;

- bij gegrocpberde o[ aanecngcsloten bcbouwing behalve de kopgebourven : aísluitingsmuren in bakstcen met een mrximumhoogtc vatr 2 m

ziin toegelatcn op dlle perceelsgrcnzcn.

c) (iroenbfiivende hagen of draadaísluiting mct gÍom gcnieten de .'oorkeur.

5".Í.lcllcndc op- en afritten : in dc voor-, ziituinstrokcn cn biruen de cerste 10 m van de $trook voor binnenplmtscn en ruincn: veÍbodco.

trottoinivcau. \rooÍ lret oveÍigc kunnen ophogingcn cnkel toegclaten rvorden óa ecn rvijziging r'an dc vcrkaveling.

7" (. ..)

Rchoudcns andcr*luidmde in de volgende rrtikclen mrg in dc ziinrinstrook oíbinnen dc eeÍste 10 m \.an de strook voor binnenplaatscn cn

tuincn ccn autobergplaats

r) Plaatsing :

rvordcn opgericht die, voor zover niet op het plan aangeduid, voldoet ann dc volgcndc voonvaardcn:

1) Irr dc
De op ten minste 5 m uit dc de achtcrgcvcl maximal op dc nchtcrgevclbourvliin vdn de aanpdlcnde

op de perccclsgrens.

2) In dc strook binnenplaatsen en tuincn:
binnende ecnic 1O m van dc roor trinnenplaatsen en tuincn.

3 m; ma.timumdicptc 6

b) Bourvhoogtc: - G
zilgevel op. de perceelsgrcns.

van hct trottoirnivcau tot dc van dc kroonliist : 3 m
c) ()evclmntcrialcn:

d)Dakvorm:-Plat
gevels in gevclstecn.

c) lliikomend voor de

- Palen op min. 0,50 m mn dc

- I'Ict dak mag voorzien woÍden tot perceel*grens

9o Zonnepanelcn m puntvomige clementen:

l)c voo*iening va. zon."p*"I"n op de hellendc daken is toegelaten.

l)c voorziening van zonnepanetcn op platte daken is toegelaten mêt c€n maxima.le hoo6e mn lm. In de bouwvrije stroken mogcn gan TonnePanelcn voorzim

rvordcn.
l)untvomigc elcmcntcn (bv. dakantennes, schoorstenen, e..d) ziin steccls toclmtbaar voor zovcr ze bcperkt un omvang en hoogtc zijn.

hi principc dicnt de absolute hoogtc bcpcrkt te btiivcn tot mds. lm. bovcn de mar. tocgelaten bourv- en/oínokhoogtc van hct hoofdgcbourv en ziin ze $lcchs

aanvarrdbau binncn de bebouwbare oppenlakte van het hoofdgcbourv

l(lo Werkcn rvauvoorgccn stcdcnbouwliundige vergunning nodig is.

cn rviizigingcn waaflooÍ gecn stedcnbourvkundige vcrgunning nodig is, vermelclt voor rvelke rverken, handclingcn cn rviizigingen geen stedenbouvkundige vergunning

ycreist is- Alle rverkcn, handelingen en rviizigingcn wxarvooÍ, cof,ïorm dit bcsluit of cnig mdcr uiwoeringsbesluit in vcrband met veÍgunningsPlicht, gccn

vno vcrordcningen, ruimtcliikc uitvocringsplannen, planncn van amleg onvermindcrd de bepalingen v'an mdcre van tocgrssing ziindc regelgcving.

(*) Noor:
I)e oprichting van een dergelijhe autogaragc en caÍports kao, indicn niet op het plan voonicn, slechts worden toegestaÀn oP voonvtarde daE:

1o dc plaarsing op dc perceclsgrens van afzondcdijke biigcbourven op het pcrccel is toegelatcn ingcvolgc dc voorschriftcn vcn'Àt in dc volgende áÍtikelcn.

2o door rle aant'rager en door dc cigcnaar wn het aanpalende pcrccel, op de ziigrcns wadn'an dc autogaÍáge 7rl worden opgericht, ondertekendc vcrl:laring rvordt

voorl;clegd rvaaruit bliikt :

- dat hii kerrnis hecÍt van hct bourvplnn varr dc aanr.ragcr;

- dat her hem bekend is dat aan hcm of ziin rechnrcdsiigcnde, de verplichcing zal rvoÍden opgelcgd tot phatsing op dezelfdc bourvliin tan ccn

aurobcrgplaats of afsluitingsmuur met poort uitgcvocrd in ecrr hamonjëread ger.clmateriaal.
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