ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)
Kavels en voorschriften
Lot 4
Bestemming

Toelichtend

Dit behoeft geen verdere toelichting.

verordenend

De bestemming is gemeenschappelijke
circulatieruimte voor de loten 1, 2 en 3.
Dit lot verleent doorgang van en naar lot 1, 2 en 3 en
voor het deel van perceel 464h2, gekend als
Melkerijstraat 72.

Verharding
De verharding moet worden beperkt in omvang en
moet maximaal waterdoorlatend zijn of worden
uitgevoerd in materialen met een brede voeg opdat de
waterhuishouding minimaal wordt verstoord.

De bestaande indeling dient maximaal behouden te
blijven. Eventueel nieuwe verhardingen dienen
afgetoetst te worden in de bouwaanvraag van het
project. Alle verhardingen moeten gebeuren in
waterdoorlatende materialen op een
waterdoorlatende fundering, materialen toegepast
met een brede voeg of moet infiltratie op het eigen
terrein mogelijk maken.

Constructies
Dit behoeft geen verdere toelichting.

Constructies zijn niet toegestaan.
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ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)
Kavels en voorschriften
“Gebouwen” – Lot 1-3
Bestemming

Toelichtend

In de omgeving komen vooral eengezinswoningen
voor. Daarom wordt er dus enkel wonen toegelaten.
Kleinschalige aan wonen verwante functies zijn
eveneens toegelaten.

verordenend

Hoofdbestemming
Minimum 70% van de totale vloeroppervlakte dient
bestemd te worden als woning.
Nevenbestemming
Enkel functies, complementair aan en verenigbaar met
het wonen, zijn toegelaten, zoals kantoorfunctie, vrije
beroepen en dienstverlening, mits aan alle van de
volgende vereisten voldaan is:
1° de woonfunctie blijft behouden als
hoofdfunctie;
2° de nevenfunctie wordt beperkt tot maximaal
30% van de totale vloeroppervlakte.

Kroonlijsthoogte
Dit behoeft geen verdere toelichting.

De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 6.50m

Dakuitvoering
Dit behoeft geen verdere toelichting.

Er dient gekozen te worden voor ofwel één
De dakvorm is vrij. bouwlaag met een hellend dak ofwel twee
bouwlagen met een plat dak.
De gekoppelde bebouwing dient esthetisch op elkaar
te worden aangesloten.
Dakkapellen zijn toegelaten op voorwaarde dat de
gezamenlijke breedte niet meer dan 1/3 van de
breedte van het betrokken dakvlak bedraagt.

Type gebouw
Dit behoeft geen verdere toelichting.

Lot 1 en 3 zijn bestemd voor halfopen bebouwing.
Lot 2 is bestemd voor gesloten bebouwing.

Parkeren
Er mogen geen inpandige garages
voorzien worden.
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Materiaalgebruik
Er wordt een zekere architecturale vrijheid gelaten.
Koppelwoningen moeten echter architecturaal bij
elkaar aansluiten tot een harmonieus geheel.

Enkel duurzame, kwalitatieve en eigentijdse
materialen zijn toegelaten.
Gekoppelde woningen moeten één harmonieus
geheel vormen.

Inplanting
De op plan aangeduide afstanden tot de rooilijn en
overige perceelsgrenzen zijn minimumwaarden.

Aantal bouwlagen
Dit behoeft geen verdere toelichting.

Het volledige bouwvolume van het hoofdgebouw
dient integraal ingeplant te worden binnen het op het
verkavelingsplan aangeduide bouwkader voor
hoofdgebouwen.

Enkel volgende 2 situaties zijn toegestaan:
-

maximum 2 bouwlagen en een plat dak
maximum 1 bouwlaag en een hellend dak
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ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)
Kavels en voorschriften
“vrijstaande handelingen in de tuinzone” – Lot 1-3
Toelichtend

verordenend

De verharding moet worden beperkt in omvang en
moet maximaal waterdoorlatend zijn of worden
uitgevoerd in materialen met een brede voeg opdat de
waterhuishouding minimaal wordt verstoord.

Terrassen moeten maximaal in aansluiting van de
woning worden aangelegd.
Alle verhardingen moeten gebeuren in
waterdoorlatende materialen op een
waterdoorlatende fundering, materialen toegepast
met een brede voeg of moet infiltratie op het eigen
terrein mogelijk maken.
De totale verharding van de tuinstroken mag maximaal
20m² bedragen.

Zijtuinstrook (enkel voor lot 1 en 3)
Verharding

Constructies
In de zijtuinstrook is een bijgebouw toegestaan.

Type:
Losstaande bijgebouwen

max. 1 per perceel
in de achtertuin- en
zijtuinzone

Inplanting:
Op minimum 1 meter van de kavelgrenzen
Op de kavelgrens mits akkoord van de
aanpalende buur/buren.
Volume:
Hoogte maximaal: 3.50 meter
Oppervlakte: maximum 10m²

in de achtertuin- en
zijtuinzone

Achtertuinstrook
Verharding

De verharding moet worden beperkt in omvang en
moet maximaal waterdoorlatend zijn of worden
uitgevoerd in materialen met een brede voeg opdat de
waterhuishouding minimaal wordt verstoord.

Terrassen moeten maximaal in aansluiting van de
woning worden aangelegd.
Alle verhardingen moeten gebeuren in
waterdoorlatende materialen op een
waterdoorlatende fundering, materialen toegepast
met een brede voeg of moet infiltratie op het eigen
terrein mogelijk maken.
De totale verharding van de tuinstroken mag maximaal
20m² bedragen.
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ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)
Constructies
In de achtertuinstrook is een bijgebouw toegestaan.

Type:
Losstaande bijgebouwen

max. 1 per perceel
in de achtertuin- en
zijtuinzone

Inplanting:
Op minimum 1 meter van de kavelgrenzen
Op de kavelgrens mits akkoord van de
aanpalende buur/buren.
Volume:
Hoogte maximaal: 3.50 meter
10
Oppervlakte: maximum 9m²
10 m²
m² in
in de
de achtertuinachtertuin-

Afsluitingen op de perceelsgrens

en
en zijtuinzone
zijtuinzone

Uitvoering

Dit behoeft geen verdere toelichting.

Afsluitingen met een maximale hoogte van 2 m zijn
toegestaan.
Een gemetste muur is toegelaten op de
gemeenschappelijke grens met de gekoppelde woning
tot 3 m achter de achterbouwlijn en in aansluiting op
de woning.

Andere voorschriften voor de tuinzone
Terreinophogingen worden tot een minimum beperkt.
Het ophogen van het terrein mag niet tot gevolg
hebben dat aanpalende percelen belast worden met
de afvoer van regenwater van de opgehoogde
percelen. Bovendien mag de bestaande natuurlijke
afvoer van regenwater van de aanpalende percelen
niet gehinderd worden.

Terreinophogingen zijn niet toegestaan, met
uitzondering van ophogingen om terrassen en opritten
te laten sluiten op het vloerpeil van de woning. Vanaf
deze ophoging mag het terrein onder een natuurlijke
helling overgaan op het bestaande maaiveldniveau
zonder negatieve impact op de waterhuishouding van
de aanpalende percelen te veroorzaken.
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