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tabel 

NR ZONE BESTEMMING KARAK KAVELBREEDTE MAXIMUM OPP,
TER VAN DE GEBOUWEN PLAATSING in m t.o.v.

rooilijn zijkavel-
grens

hoofd neven min max in % in m² min max min
sienna

1 CF-4B SB - 6 - 50 - ZP ZP 0
vermiljoen

2 CF-3B SB - 6 - 50 - ZP ZP 0
donker oranje

3 W1 H/SB - 6 - 50 - ZP ZP 0
oranje

4 W2 - - 6 - 50 - 5 5 0/4
oker

5 PZ - -
kleur/kleur

6 NB
karmijn

7 GB - - - - 70 - - - -
roze

8 SB W - - - 100 - ZP
geel

9 STR - O - - - - - - -
geel/groen

10 P - O - - - - - - -
geel/wit

11 GW - - - - - - - - -
dennegroen

12 VF - O - - 0 0 - - -
raster

13 VF-aslijn - O - - 0 0 - - -
loofgroen

14 VT - P - - - - - - -
grasgroen

15 SR - - - - - - - - -
grijs

16 SP - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HOOFDGEBOUWEN AANVULLENDE  NR 
VOLUME in m DAKVORM VOORSCHRIFTEN 

diepte gelijkvloers diepte verdieping hoogte max helling
kroonlijst/ aantal in graden

nok bouw-
lagen

min max min max max type min max A B C 
8 20 8 15 12,5/17 4 + 1 - - - A B1,2,3,4,5,7 C1 1 
8 20 8 15 9,5/14 3 + 1 - - - A B1,2,3,4,5,6,7 C2 2 
8 20 8 12 6,5/- 2 + 1 - - - A B1,2,3,5 C3 3 
8 20 8 15 6,5/- 2 + 1 - - 60 A B1,B5 C4 4 
PROJECTZONE - AV C5 5 

AV C6 6 
- - - 3,0/5,0 - - - - A - C7 7 

AV A B2,B3,B4,B5 C8 8 
- - - - - - - - - - - C9 9 
- - - - - - - - - - - C10 10 
- - - - - - - - - - - C11 11 
- - - - - - - - - - - C12 12 
- - - - - - - - - - - C13 13 
- - - - - - - - - - - C14 14 
- - - - - - - - - - - C15 15 
- - - - - - - - - - - C16 16 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 



verklaring tabel 

Algemeen-  - niet bepaald of niet van toepassing 
AV zie aanvullende voorschriften  
ZP zie grafische gegevens op plan  
 

 Verklaring bij de kolommen 
K1 Volgnummer en kleur van de zone zoals voorkomend op het plan. 

K2/3 De nevenbestemming is die bestemming die de hoofdbestemming ondersteunt. 
Per perceel dient de hoofdbestemming gerealiseerd te worden.  
De kenletters hebben volgende betekenis : 

CF zone voor wonen, horeca, handel, diensten (met uitzondering van 
dancings)en kantoren 

W zone voor wonen 
W1 zone voor wonen, aaneengesloten bebouwing 
W2 zone voor wonen, zone voor open en halfopen bebouwing 
PZ zone voor mengen van woonvormen 
H zone voor horeca, handel, diensten (met uitzondering van dancings) en 

kantoren 
SB zone voor stapelplaatsen en kleine bedrijven, verenigbaar met de 

woonomgeving 
GB zone voor garages en bergingen 
GV zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
NB zone met nabestemming 
STR zone voor wegenis 
P zone voor parking 
GW zone voor garageweg 
VF voetgangers- en fietsersdoorgang 
VT zone voor tuinen tussen voorgevel en rooilijn (voortuinstrook) 
SR zone voor sport en recreatie 
SP zone voor spoorwegen 

 
K4 Openbaar karakter, aangeduid door O 
 Privaat karakter, aangeduid door P 

K5 De minimale kavelbreedte, gemeten op de voorgevelbouwlijn. 
Deze bepaling is niet van toepassing voor bestaande percelen. 

K6 De maximale kavelbreedte, gemeten op de voorgevelbouwlijn. 

K7 De maximum terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceelsdeel 
gelegen binnen de betrokken zone. 

K8 De maximum terreinbezetting per perceel wordt uitgedrukt in m². 

K9 Minimum afstand van de voorbouwlijn ten opzichte van de rooilijn. De verplichte 
bouwlijn dient toegepast te worden over het gehele plangebied. Ze wordt op 



plaatsen vervangen door een maximum bouwlijn aangeduid op het 
bestemmingsplan door het symbool 

K10 Maximum afstand van de voorbouwlijn ten opzichte van de rooilijn. De verplichte 
bouwlijn dient toegepast te worden over het gehele plangebied. Ze wordt op 
plaatsen vervangen door een maximum bouwlijn aangeduid op het 
bestemmingsplan door het symbool  

K11 Minimum afstand van het hoofdgebouw ten opzichte van de zijkavelgrens. 
De aanduiding o/x betekent dat op één van de zijkavelgrenzen dient gebouwd te 
worden en dat ten opzichte van de andere zijkavelgrens een zijtuinstrook van x 
meter dient geëerbiedigd te worden. 

K12/13/14/15 De afmetingen uit deze kolommen worden gemeten tussen de gekozen 
voorgevelbouwlijn en de verst ervan verwijderde achtergevel. 

K16 De aanduiding x/y betekent de maximale kroonlijsthoogte/maximale nokhoogte.  
De kroonlijsthoogte wordt gemeten in het midden van de voorgevelbouwlijn vanaf 
het bestaande maaiveld. 

K17 De aanduiding x+y betekent het aantal bouwlagen onder de kroonlijst + aantal 
bouwlagen onder het dak.  
De ruimte onder het dak wordt als een afzonderlijke bouwlaag geteld indien het 
bruikbare oppervlak onder het dak, dat is de oppervlakte gerekend vanaf een vrije 
hoogte van 1.80 m groter is dan 45 m2 per wooneenheid 

K18 Dakvorm 
 
K19/20 De helling wordt aangeduid in 360-delige graden 
 
 
K21/22/23 Verwijzing naar de aanvullende voorschriften die van toepassing zijn voor deze 

zone. 
 

 



aanvullende voorschriften 
 
A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
A1.Aansluiting der gebouwen 

Bij het aanbouwen aan gebouwen met een ander gabariet dan voorzien in de zone, mag het 
nieuwe gebouw afwijken van de voorschriften van de zone om een harmonische overgang 
mogelijk te maken.  
Indien bij het aanbouwen bepaalde delen van de blinde gevel van de gebuur niet 
aangebouwd worden (wat voordien wel het geval was), moeten deze delen van de wand van 
de gebuur afgewerkt worden. Hetzelfde geldt voor de afwerking van de eigen blinde gevels. 
Gekozen materiaal zie A5. 
 

A2.Hinder 
Andere functies dan wonen dienen alles in het werk te stellen om de woonomgeving niet 
abnormaal te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet ioniserende stralingen, licht 
en dergelijke meer. 
Het betekent dat de kwaliteit van het wonen primeert op de andere functies. 

A3.Afsluitingen op de perceelsgrenzen 
Afsluitingen in hout, baksteen of hagen zijn toegelaten tot een maximum hoogte van 2.00m, 
gemeten vanaf het voetpad van de voorliggende straat en/of aanliggend terrein. 
Bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning kunnen bijkomende beperkingen 
opgelegd worden in functie van de verkeersveiligheid en de bebouwing van de aangelanden. 
 

A4.Parkeerplaatsen, garages 
a/ woningen 
Indien een parkeerplaats en/of garage wordt voorzien moet ze aan de volgende voorschriften 
voldoen:  

• garages zijn verboden bij ingesloten woningen die smaller zijn dan 6.00 m 
 
b/ woonverkaveling 

• Bij een nieuwe verkaveling mogen de parkeerplaatsen gegroepeerd worden in kleine 
parkeerhavens (10tal auto’s) 

 
• c/ appartementen 
• Het residentieel parkeren dient binnen de zone en binnen het perceel of eigendom opgelost te 

worden. Er mag enkel voldaan worden aan de eigen parkeerbehoeften: 1 parkeerplaats en/of 
1 garage per wooneenheid. 

 
• d/ winkels, horeca, kantoren, gemeenschapsvoorzieningen: indien in een straal van 200 m 

geen bestaande publieke parkeerplaats aanwezig is, dient op het perceel of op de eigendom 
te worden voldaan aan de eigen parkeerbehoeften. 

 
• Parkeerplaatsen en garages dienen voorzien te worden in de zones voor hoofdgebouwen. 

Indien het oppervlakte onvoldoende is kan hiervan afgeweken worden en kan bij 
appartementen aanspraak gemaakt worden op de zones die hierop meteen aansluiten om te 
voldoen aan de 1 parkeerplaats of 1 garage per wooneenheid. 

 

A5.Materiaalgebruik voor gebouwen 
Het materiaal is constructief en esthetisch verantwoord met respect voor de bestaande 
omgeving  
 



 

A6. Uitbouwen – buiten het maximum toegelaten gabariet 
 
Uitbouw voorgevel 
Op de verdieping is een uitbouw aan de voorgevel toegelaten, die minimum 0.50 m van de 
stoeprand ligt. De diepte van de uitbouw is beperkt tot 0.60 m. Gemeten vanaf het voetpad 
moet de vrije hoogte onder de uitbouwen minimum 2.50 m bedragen. 
 
Op de verdieping is een uitbouw aan de achtergevel toegelaten. De diepte van de uitbouw is 
beperkt tot 0.60 voor een gesloten volume en tot 1.20 m voor een open volume (terras). 
Gemeten vanaf de grond moet de vrije hoogte onder de uitbouwen minimum 2.50 m bedragen 
 
Uitbouw voorgevel en achtergevel– gesloten volume 
Bij aaneengesloten bebouwing dient de afstand van de uitbouw vanaf de zijkavelgrens gelijk 
of groter te zijn dan de diepte van de uitbouw. 
 
Uitbouw voorgevel – open volume (terras) 
Bij aaneengesloten bebouwing dient de afstand van de uitbouw vanaf de zijkavelgrens 
minimum 0.6 m te zijn. 
 
Uitbouw achtergevel –open volume (terras) 
Bij aaneengesloten bebouwing dient de afstand van de uitbouw vanaf de zijkavelgrens gelijk 
of groter te zijn dan de diepte van de uitbouw vermeerderd met 0.60 cm. 
 
Uitbouw dakvolume 
In het dakvolume zijn geen uitbouwen buiten het maximum gabariet toegelaten tenzij expliciet 
in de zone voorschriften aangegeven. 
 

A7.Stapelen van goederen 
Het stapelen van goederen moet t.o.v. het openbaar domein en de aangelanden visueel 
afgeschermd worden. De afsluiting bestaat uit duurzame materialen met respect voor de 
bestaande omgeving. De maximum hoogte bedraagt 2.50m.  Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen tijdelijk en permanent stapelen. Het tijdelijk stapelen dient niet visueel 
afgeschermd te worden.  Onder tijdelijk stapelen wordt bedoeld het uitstallen van te koop 
aangeboden goederen gedurende de openingsuren. 
 

A8. Merkwaardige gebouwen 
Merkwaardige gebouwen kunnen met het doel tot behoud (renovatie en reconversie) afwijken 
van het gabariet en centrumfuncties opnemen ongeacht hun ligging.  
De merkwaardige gebouwen worden op het bestemmingsplan aangeduid met het symbool ⊕ 

A9. Openbaar nut 
Binnen alle zones zijn installaties, toestellen, constructies en aanhorigheden eigen aan de 
nutsvoorzieningen (riolering, gas, water, elektriciteit, kabeldistributie) toegelaten.  
Binnen alle zones zijn elementen (straatmeubilair, hoogstammige bomen, beelden, 
monumenten, aanvullende bouwconstructies, enz) eigen aan de inrichting van het openbaar 
domein toegelaten.  

A10. Bestaande bebouwing 
Bestaande gebouwen die niet voldoen aan de zonevoorschriften mogen behouden blijven. Bij 
nieuwbouw of vernieuwbouw  moeten de geldende zonevoorschriften gerespecteerd worden. 
Het gaat om vernieuwbouw wanneer minstens 50% van het volume opnieuw gebouwd 
worden Gebouwen die vernield worden door overmacht mogen herbouwd worden, zonder het 
oorspronkelijk gabariet te overschrijden. 

 



B BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN 
B1.Bijgebouwen  

Gebouwen, toegelaten waar hoofdgebouwen niet toegelaten zijn, worden bijgebouwen 
genoemd.   
 
Bijgebouwen zijn enkel toegelaten in zoverre de maximum te bebouwen oppervlakte, bepaald 
in de tabellen, niet overschreden wordt. 
 
Maximum gabariet vanaf de perceelsgrens: 
 

30° 

perceelsgrens 

4,50 m 
3,50 m 

 
Tegen de bestaande bebouwing op de perceelsgrens mag aangebouwd worden mits het 
respecteren van het maximum gabariet. 
 
Bijgebouwen tussen de rooilijn en de achteruitbouwlijn (uiterste grens der bebouwing) van het 
hoofdvolume zijn niet toegelaten. 
 
Bijgebouwen op of tegen de perceelsgrens moeten uitgevoerd worden in metselwerk. Indien 
niet op of tegen de perceelsgrens gebouwd wordt moet een minimum afstand van 1 meter 
t.o.v. de perceelsgrens gerespecteerd worden. 

 

B2.Dakterrassen en terrassen 
Dakterrassen zijn toegelaten op voorwaarde dat de privacy van de aangelanden gewaarborgd 
wordt.  
 
Voor dakterrassen gelegen buiten het maximum toegelaten gabariet, zijn volgende 
bepalingen van toepassing (dit zijn de terrassen gesitueerd op het dak van de gelijkvloerse 
verdieping): 
 

• De dakterrassen mogen aangelegd worden tot op 1,90 m van de kavelgrens.  In deze zone 
van 1.90 m vanaf de kavelgrens moet een visuele afscherming opgericht worden binnen 
volgend gabariet 

 

45° 
1,90 m 

perceelsgrens 

 
• Indien aan de andere zijde van de kavelgrens ook een dakterras bestaat of kan geplaatst 

worden, mag het dakterras evenwel tot op de kavelgrens aangelegd worden. De schermen 
mogen max. 2 m hoog zijn 

 



Voor terrassen gelegen binnen het maximum toegelaten gabariet en de uitbouw (A6), zijn 
volgende bepalingen van toepassing: 
 

• Zie hiervoor A6: uitbouw voorgevel –open volume (terras) en uitbouw achtergevel – open 
volume (terras). 

 

B3.Bedrijvigheid 
Binnen deze zone zijn detailhandel- en horeca- activiteiten toegelaten. Dancings zijn niet 
toegelaten. 
 

B4.Inplanting garages - garagestraat 
De afstand tussen de rooilijn en de garagepoort bedraagt 5.00 m. 
Een inrijpoort (poort naar binnen opengaand) mag op de rooilijn geplaatst worden. (stimuleren 
principe van tuinmuren en inrijpoorten zodat het parkeren van binnenuit gebeurt) 
Het aantal garages rechtstreeks aansluitend op de straat wordt beperkt tot 1 per perceel. 
(beeldkwaliteit versterken van de straat door o.a. het groene karakter en de tuinmuren) 
Wanneer meerdere garages gegroepeerd worden, moeten ze een architectonisch geheel 
vormen. De kroonlijsthoogte ligt vast op 3m. Het volume moet binnen het gabariet liggen. 
De aanleg van de zone tussen de rooilijn en de garagepoort (oprit) moet uitgevoerd worden in 
harmonie (materiaal en vormgeving) met de garagestraat. 
 

B5.Private buitenruimte 
Elke woongelegenheid moet aansluitend bij de woonvertrekken over een totale buitenruimte 
van minimum 10m² beschikken. Minstens één buitenruimte moet minimum 6m² bedragen.  

 

B6.Gerichtheid 
Percelen die grenzen aan de zone voor wegenis en aan de toegang tot een binnengebied 
kunnen met hun inrichting en bebouwing de zijden aansluitend op de toegang hiernaar toe 
richten en de hoeken articuleren, dit zonder de aanpalende functies in het gedrag te brengen.   
Concreet betekent dit  

o dat er een toegang tot het gebouw kan zijn en dat ramen kunnen uitkijken op het 
binnengebied 

o dat een extra bouwlaag kan worden toegevoegd (het maximum toegelaten gabariet 
wordt 3m verhoogd aan de straatzijde) 

Voor het overige zijn de zone voorschriften geldig. 
Voor het bpa wordt hiermee bedoeld de percelen gelegen aan de Menenstraat en aansluitend 
op de toegang parking sportterreinen.  
De percelen worden op het bestemmingsplan aangeduid met het symbool   

 
B7.Minimum terreinbezetting en gabariet  

Om te voldoen aan de hoge densiteit van de bebouwing dienen nieuwbouwprojecten aan 
volgende voorschriften te voldoen: 

• minimum terreinbezetting: 20% 
• minimum aantal bouwlagen: 2 bouwlagen 

 



C ZONE VOORSCHRIFTEN 
C1 – Zone voor centrumfuncties 4 bouwlagen: wonen, horeca, detailhandel, 
diensten en kantoren, aaneengesloten bebouwing  

 
Dit is een zone voor verweving van verschillende functies en grenst aan de Moorselestraat, 
een gedeelte van de Menenstraat en de Artoisstraat.  
Andere functies dan wonen zijn toegelaten op het gelijkvloers en op de eerste verdieping. 
Stapelplaatsen en kleinschalige bedrijven kunnen alleen als nevenbestemming. 
 
Binnen deze zone geldt een maximum bouwdiepte van 20m op het gelijkvloers en 15m op de 
verdieping. 
 
Het maximum aantal bouwlagen is 4. 
Een eventuele 5de bouwlaag mag boven de kroonlijst of dakrand van 12.50 m gerealiseerd 
worden mits te voldoen aan het toegelaten gabariet. 
De plafondhoogte dient min. 2.50 m te bedragen. (met uitzondering van de bouwlaag onder 
het dak) 
 
De ruimte onder het dak wordt als een afzonderlijke bouwlaag geteld indien het bruikbare 
oppervlak onder het dak, dat is de oppervlakte gerekend vanaf een vrije hoogte van 1.80 m 
groter is dan 45 m2 per wooneenheid.  Kleinere wooneenheden worden op die manier 
opgenomen in het woonblok wat voor differentiatie in woontypologie zorgt. 
 
Samenvatting: maximum gabariet langsdoorsnede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting: maximum gabariet dwarsdoorsnede achterzijde  
 
 
 
 
 
 
In het dakvolume kunnen uitbouwen gerealiseerd worden over 35% van de maximum 
toegelaten bouwbreedte. Maximum hoogte van de verticale wand 1.50m. 
 
Op het perceel is de bouwlijn niet verplicht en is vervangen door een maximum bouwlijn. Het 
wordt op het bestemmingsplan aangeduid met het symbool 
 
 

• Bij het gedeelte ten zuiden van de Menenstraat en het begin van de Artoisstraat 
o bedraagt de maximum terreinbezetting 70% 
 

• Bij het gedeelte ten noorden van de Menenstraat en de Moorselestraat 
o bedraagt de maximum terreinbezetting 50% 



 
Maximum 30 % van het niet bebouwde gedeelte van het perceel mag uit ondoordringbaar 
materiaal bestaan.  
 

C2 – Zone voor centrumfuncties 3 bouwlagen: wonen, horeca, detailhandel, 
diensten en kantoren, aaneengesloten bebouwing  

 
Dit is een zone voor verweving van verschillende functies en grenst aan de Menenstraat.  
Andere functies dan wonen zijn enkel toegelaten op het gelijkvloers. 
Stapelplaatsen en kleinschalige bedrijven kunnen alleen als nevenbestemming. 
 
Op de plannen zijn aangeduid welke percelen over een voortuinstrook beschikken.  
Binnen deze zone geldt een maximum bouwdiepte van 20m op het gelijkvloers en 15m op de 
verdieping. 
 
Het maximum aantal bouwlagen is 3. 
Een eventuele 4de bouwlaag mag boven de kroonlijst of dakrand van 9.50 m gerealiseerd 
worden mits te voldoen aan het toegelaten gabariet. 
De plafondhoogte dient min. 2.50 m te bedragen. (met uitzondering van de bouwlaag onder 
het dak) 
 
De ruimte onder het dak wordt als een afzonderlijke bouwlaag geteld indien het bruikbare 
oppervlak onder het dak, dat is de oppervlakte gerekend vanaf een vrije hoogte van 1.80 m 
groter is dan 45 m2 per wooneenheid.  Kleinere wooneenheden worden op die manier 
opgenomen in het woonblok wat voor differentiatie  in woontypologie zorgt. 
 
Samenvatting: maximum gabariet langsdoorsnede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting: maximum gabariet dwarsdoorsnede achterzijde 
 
 
 
 
In het dakvolume kunnen uitbouwen gerealiseerd worden over 35% van de maximum 
toegelaten bouwbreedte. Maximum hoogte van de verticale wand 1.50m. 
 
Maximum 30 % van het niet bebouwde gedeelte van het perceel mag uit ondoordringbaar 
materiaal bestaan.  
 
Voor de percelen met een voortuinstrook wordt verwezen naar C16 – zone voor 
voortuinstroken. 
 
 
 
 
 



C3 
Zone voor wonen, aaneengesloten bebouwing 
 

Dit is een zone voor verweving van verschillende functies, verenigbaar met de woonomgeving 
en grenst aan de Artoisstraat en Groenestraat.   
Andere functies dan wonen zijn enkel toegelaten op het gelijkvloers. 
Horeca, detailhandel, diensten en kantoren, stapelplaatsen en kleinschalige bedrijven kunnen 
alleen als nevenbestemming. 
Op de plannen zijn aangeduid welke percelen over een voortuinstrook beschikken.  
Binnen deze zone geldt een max. bouwdiepte van 20 m op het gelijkvloers en van 12 m op de 
verdieping. 

 
Het max. aantal bouwlagen is 2. 
Een eventuele 3de bouwlaag mag boven de kroonlijst of dakrand van 6.50 m gerealiseerd 
worden mits te voldoen aan het toegelaten gabariet  
De plafondhoogte dient min. 2.50 m te bedragen. (met uitzondering van de bouwlaag onder 
het dak) 
 
De ruimte onder het dak wordt als een afzonderlijke bouwlaag geteld indien het bruikbare 
oppervlak onder het dak, dat is de oppervlakte gerekend vanaf een vrije hoogte van 1.80 m 
groter is dan 45 m2 per wooneenheid.  Kleinere wooneenheden worden op die manier 
opgenomen in het woonblok wat voor differentiatie  in woontypologie zorgt. 
 
 
Samenvatting : maximum gabariet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting: maximum gabariet dwarsdoorsnede achterzijde 
 
 
 
 
 
 
 
In het dakvolume kunnen uitbouwen gerealiseerd worden over 35% van de maximum 
toegelaten bouwbreedte. Maximum hoogte van de verticale wand 1.50m. 
 
Maximum 30 % van het niet bebouwde gedeelte van het perceel mag uit ondoordringbaar 
materiaal bestaan.  
 
Voor de percelen met een voortuinstrook wordt verwezen naar C16 – zone voor 
voortuinstroken. 
 
 
 



C4 
Zone voor wonen, open en halfopen bebouwing. 
 

Bij open of halfopen bebouwing zijn volgende schikkingen van de hoofdvolumes toegelaten: 
 
 

4 4 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
Bij halfopen bebouwing dient het hoofdvolume een afstand van 4 m te bewaren van de open 
zijkavelgrens. 
 
Bij een nieuwe verkavelingaanvraag dient gespecificeerd te worden welke oplossing op de 
verschillende percelen wordt toegelaten. 

  
Binnen deze zone geldt de max. bouwdiepte van 20 m op het gelijkvloers en van 15 m op de 
verdieping. 
 
Het max. aantal bouwlagen is 2. 
Een eventuele 3de bouwlaag mag boven de kroonlijst of dakrand van 6.50 m gerealiseerd 
worden mits te voldoen aan het maximum gabariet. 
De plafondhoogte dient min. 2.50 m te bedragen. (met uitzondering van de bouwlaag onder 
het dak) 
 
De ruimte onder het dak wordt als een afzonderlijke bouwlaag geteld indien het bruikbare 
oppervlak onder het dak, dat is de oppervlakte gerekend vanaf een vrije hoogte van 1.80 m 
groter is dan 45 m2 per wooneenheid.  Kleinere wooneenheden worden op die manier 
opgenomen in het woonblok wat voor differentiatie  in woontypologie zorgt. 
 
Samenvatting : maximum gabariet langsdoorsnede  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting : maximum gabariet dwarsdoorsnede achterzijde  
 
 
 
 
 
 
 
In het dakvolume kunnen uitbouwen gerealiseerd worden over 35% van de maximum 
toegelaten bouwbreedte. Maximum hoogte van de verticale wand 1.50m. 
 



Maximum 30 % van het niet bebouwde gedeelte van het perceel mag uit ondoordringbaar 
materiaal bestaan.  

 
C5 
Projectzone voor mengen van woonvormen: woon- & zorgcentrum en andere 
woonvormen  

 
Aanpak 
De projectzone vormt een architectonisch en morfologisch geheel. De projectzone moet 
stedenbouwkundig als één globaal geheel benaderd worden. Het concept is in functie van de 
multifunctionaliteit en de ruimtelijke kwaliteit, de relaties met de omgeving, het spanningsveld 
tussen de open ruimte en de bebouwing en de kwaliteit van de toe te voegen bouwmassa. 
Het is aan de ontwerper om alle bepalende elementen uit de omgeving te analyseren en door 
een geslaagde volume- en gevelcompositie een eigen antwoord te geven.  Het 
stedenbouwkundig kader dient omschreven te worden waarbinnen de toekomstige 
ontwikkelingen zich zullen inpassen. 
De zone moet min. 25 wooneenheden per ha voorzien. Dit betekent niet dat het gebied 
verdeeld wordt in uniforme percelen die voldoen aan de voorschriften. Er dienen verschillende 
bebouwingstypes (eengezinswoningen, meergezinswoningen, woon- & zorgcentrum) en 
woonvormen voorzien te worden (vrijstaande, aaneengesloten bebouwing).  
Binnen deze zone zijn installaties, toestellen en aanhorigheden eigen aan de 
nutsmaatschappijen toegelaten.  
Rekening houdend met de globale structuurschets worden bouwzones en open ruimten 
afgebakend. 
Structuurbepalende relaties:  
Autoverbinding: Deze structuurbepalende relaties betekenen een verbinding voor 
gemotoriseerd verkeer tussen het inbreidingsproject en de Parkstraat/Artoisstraat.  Ze wordt 
gerealiseerd in functie van een optimale ontsluiting van de projectzone.  Doorgaand 
autoverkeer dient verhinderd te worden evenals het kruisen van de groenstructuur.  De 
toegangen zijn structuurbepalende elementen en zijn op plan aangeduid met een aslijn. Er 
wordt een afwijkingsmarge van 5m voorzien in beide richtingen van de as. 
Voetgangers- en fietsersverbinding: Deze structuurbepalende relaties betekenen een 
verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de N8 en het inbreidingsproject (nz-
verbinding) en door de groenstructuur (ow-verbinding). Ze worden gerealiseerd in functie van 
de vlotte ontsluiting van de projectzone alsook in functie van een gemeentelijk voetgangers- 
en fietsersnetwerk.  De breedte van de voetgangers- en fietsersdoorgangen zal variëren in 
functie van de nodige capaciteit voor de voetgangers- en fietsersweg. Een minimumbreedte 
van 1.50m voor fietsers of voetgangers en van 3m voor fietsers en voetgangers moet echter 
worden gerespecteerd.  Deze verbindingen zijn structuurbepalende elementen en zijn op plan 
vastgelegd.  Er wordt een afwijkingsmarge van 15 m voorzien in beide richtingen van deze as. 
De ow-verbinding dient in de groenstructuur ontwikkeld te worden.  
Groenstructuur: 
De groenstructuur verbindt de Parkstraat en de Artoisstraat en ligt in het verlengde van de 
groenstructuur ten westen van de projectzone.  Ze dient ontwikkeld te worden met een 
minimum aaneengesloten oppervlakte van  6000 m2 en met minimum breedte van 15 m. 
Dit betekent voor  

deel A een oppervlakte van 1200 m2 (20%) 
deel B een oppervlakte van 1800 m2 (30%) 
deel C een oppervlakte van 3000 m2 (50%) 
 

De concrete inrichting van de groenzone wordt in het inrichtingsplan uitgewerkt. 
 
Potentiële uitbreiding projectzone: 
Mogelijke uitbreidingen gebeuren binnen C6 - zone met nabestemming.  Het inrichtingsplan 
mag de zones voor potentiële uitbreiding van de projectzone niet hypothekeren. 



Fasering: 
De realisatie van de zone kan gefaseerd worden. Iedere fase moet op zich kunnen 
functioneren en een afgewerkt beeld vormen. 
Vooraleer het noordelijk gedeelte van de projectzone gerealiseerd wordt moet een 
inrichtingsplan opgemaakt worden, waaruit blijkt dat C6 - zone met nabestemming kan 
gerealiseerd worden met volwaardige bebouwbare kavels. 
De delen A,B en C vormen de eigenlijke projectzone. De delen A en B kunnen pas ontwikkeld 
worden als de initiatiefnemer van het grotere deel C een inrichtingsplan opmaakt. 
Open ruimten 
Bij uitvoering in fasen moeten de verschillende delen van de wegenis op elkaar afgestemd 
zijn en dit qua aanleg, breedte en materialen. 
 
Bebouwingsvoorschriften 
De projectzone is bedoeld voor menging van woonvormen: woon- & zorgcentrum en andere 
woonvormen. 
De bouwvolumes gelegen in deze zone zullen qua onderlinge schikking en architecturaal 
karakter op elkaar afgestemd zijn.  
Het materiaalgebruik moet constructief en esthetisch verantwoord zijn. Het gebruik van 
prefab-elementen is toegelaten wanneer deze op schaal en in verhouding zijn tot de 
morfologie van het project en zijn omgeving 
 
1. Voor woon- & zorgcentrum 
Het maximum toegelaten gabariet wordt vastgelegd in de maximum toegelaten 
terreinbezetting.  
  Gelijkvloers (kroonlijsthoogte max. 4.5m) max. 50% 
  Verdieping 1 (kroonlijsthoogte max. 9.0 m) max. 25% 
  Verdieping 2 (kroonlijsthoogte max. 12.5 m) max. 25% 
 
Het maximum aantal bouwlagen bedraagt 3.  
De dakhelling bedraagt maximum 30°, het hoogte verschil tussen de kroonlijsthoogte en de 
nokhoogte bedraagt maximum 3 m. 
 
2. Voor andere woonvormen 
De maximum bouwdiepte bedraagt 15 m. De maximum kroonlijsthoogte van de bebouwing is 
9.5 m. Het maximum aantal bouwlagen bedraagt 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestapelde woonvormen en meergezinswoningen zijn mogelijk. 
 
Bovendien moet het project op zich en het project ten opzichte van de aangelanden: 

o privacy garanderen: Beperken van inkijk door weloverwogen inplanting van terrassen 
en ramen. 

o bezonning garanderen: Beperking van de bouwvolumes en een verantwoorde 
inplanting van de bouwvolumes. 

 
Procedure 
Het basisprincipe van de procedure is dat een bouwvergunning pas kan worden afgeleverd, 
indien ze in overeenstemming is met een goedgekeurd inrichtingsplan. 



Elke concrete inrichting en/of realisatie binnen de projectzone, ongeacht deze het geheel of 
slechts een gedeelte ervan beslaat, dient te gebeuren conform een inrichtingsplan voor de 
gehele zone.  
Het inrichtingsplan wordt op initiatief van deel C opgemaakt (zie hierboven – fasering). 
Het inrichtingsplan is een voldoende gemotiveerde, globale bestemmings-, inplantings- en 
volumestudie van de projectzone die moet beantwoorden aan de bindende 
stedenbouwkundige randvoorwaarden. (zie hierboven). 
Het inrichtingsplan wordt tijdens een infovergadering aan de omwonenden toegelicht. 
De goedkeuring van het inrichtingsplan gebeurt door de gemeenteraad.  
Het dossier van het inrichtingsplan moet de volgende documenten bevatten en aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

• het plan bestaande toestand met alle gegevens van de stedenbouwkundige context.  
• een interpretatie van de bestaande toestand naar kwaliteit en gebreken, naar mogelijkheden 

en randvoorwaarden voor het project. 
• het inrichtingsplan moet volledig inzicht geven in het geplande project, met een duidelijke 

voorstelling van de verschijningsvorm (zowel bebouwing als open ruimtes) en een 
omschrijving en kwantificering van de verschillende bestemmingen. 

• de ontwerptekeningen, waarop het voorgestelde programma wordt verduidelijkt, moeten 
aanduiding van alle niveaus en alle gegevens bevatten die nodig zijn om het ontwerp te 
beoordelen (profieltekeningen, maten, naburige bebouwing). 

• een evaluatie van de effecten die het project op de omgeving heeft. Deze evaluatie heeft 
betrekking op het straatbeeld en de harmonie met de omgeving (qua inplanting, volume, 
gevelcompositie en materialengebruik). 

• uit het inrichtingsplan moet blijken dat alle gebouwen bereikbaar en toegankelijk zijn voor 
veiligheidsdiensten en brandweer. 

Het inrichtingsplan geeft voor deel A en B enkel het globaal beeld weer terwijl het inrichtingsplan 
voor deel C alle documenten als hierboven beschreven dient te bevatten. 

 

 
C6 
Zone met nabestemming  
 

De zones voor nabestemming zijn gekoppeld aan de uitbreiding van de centrumfuncties (ten 
noorden van de N8) aan de projectzone C5 (ten zuiden van de N8).  
Deze zones hebben betrekking op percelen waar momenteel een andere bestemming 
(stapelplaatsen en kleine bedrijven, garages en bergingen, wonen) ligt dan de toekomstige 
gewenste bestemming (projectzone, centrumfuncties). 
 
Op het ogenblik dat de huidige bestemming ophoudt te bestaan, wordt de gewenste 
bestemming geldig. 
Bestaande gebouwen mogen in stand gehouden worden, zolang de huidige activiteiten blijven 
bestaan. Bij gehele of gedeeltelijke afbraak of bij vernietiging door heirkracht, mag het 
bedrijfsgebouw en de garages en bergingen niet meer worden opgetrokken. 
De kleuren van de smalle arcering duiden de huidige bestemming aan. De voorschriften van 
de zone zijn geldig, zolang de huidige bestemming niet wordt opgegeven. 
De kleuren van de brede arcering duiden de gewenste bestemming aan. De voorschriften van 
de zone zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat de huidige bestemming ophoudt te 
bestaan. 
 
Een nabestemming voor de zone voor stapelplaatsen en kleine bedrijven:  
De nabestemming naar C5 – projectzone gaat slechts in na stopzetting van de 
bedrijfsactiviteiten. De milieuvergunning kan vernieuwd en verlengd worden. Het opstarten 
van nieuwe bedrijfsactiviteiten is niet toegelaten. Vooraleer het noordelijk gedeelte van de 
projectzone gerealiseerd wordt moet een, eventueel gefaseerd, inrichtingsplan opgemaakt 



worden, waaruit blijkt dat C6 - zone met nabestemming kan gerealiseerd worden met 
volwaardige bebouwbare kavels. 
Een nabestemming voor de zone voor stapelplaatsen en kleine bedrijven:  
De nabestemming naar C2 – zone voor centrumfuncties gaat slechts in na stopzetting van de 
bedrijfsactiviteiten. De milieuvergunning kan vernieuwd en verlengd worden. Het opstarten 
van nieuwe bedrijfsactiviteiten is niet toegelaten.  
 

C7 
Zone voor garages en bergingen 

Andere activiteiten dan het bergen zijn niet toegelaten. 
De kroonlijsthoogte ligt vast op 3m. Het volume moet binnen het maximum toegelaten 
gabariet liggen.  
 
Samenvatting: maximum gabariet 

Deze zone wordt opgenomen in C6 - zone voor nabestemming en C2 - zone voor 
centrumfuncties. 

C8 
Zone voor stapelplaatsen en kleine bedrijven. 

De bestaande gebouwenvolumes mogen als stapelplaats of klein bedrijf gebruikt worden. Aan 
de gebouwen die de maximumhoogte (zie nieuwbouw) overschrijden zijn slechts 
instandhoudingswerken toegelaten. 
In de gebouwen en op de onbebouwde delen van de zone, zijn activiteiten verboden die naar 
buiten een reuk-, rook-, stof- en/of lawaaihinder en trillingen veroorzaken, hetzij een gevaar 
inhouden voor de aanpalende woonomgeving en het milieu. Enkel het stapelen van voor de 
omgeving niet hinderlijke en niet gevaarlijke producten is toegestaan. 
 
samenvatting : maximum gabariet  
 
 
 
 
 
 
Deze zone wordt opgenomen in C6 -zone voor nabestemming. 
 

C9 
Zone voor wegenis 

Binnen deze zone zijn installaties, toestellen en aanhorigheden eigen aan de 
nutsmaatschappijen toegelaten. 
Voor de inrichting dient rekening gehouden te worden met de categorie van de wegenis en 
het stimuleren van bepaalde vervoersmodi. Dit betekent zorgen voor een aangepast 
wegprofiel met al of niet zonering voor gemotoriseerd verkeer – fietsers - voetgangers, 



ontmoedigen of stimuleren van het lokaal/doorgaand verkeer, verlichting op schaal van de 
weg, materiaalgebruik in functie en op schaal van de weg en zijn gebruikers. 
 

C10 
Zone voor parking 

Bij de inplanting van een parking dient rekening gehouden te worden met de principes van de 
stedelijke structuur van Wevelgem (nz-ow zie toelichtingsnota).   
Bij de inrichting van parkeerplaatsen dient rekening gehouden te worden dat de inrichting 
gebeurt op schaal van de gebruikers (materiaalgebruik, verlichting en andere toebehoren) en 
dat de inrichting de mogelijkheid geeft tot opvangen van tijdelijk andere functies. 
Per 6 parkeerplaatsen dient een hoogstammige en streekeigen boom te worden aangepland. 
De bestaande parkings worden op basis van deze voorschriften gewijzigd/aangevuld. 
Een groenscherm dient te worden aangelegd zodat de tuinen en of scheidingsmuren van de 
aanpalende eigenaars visueel worden afgeschermd. 
Binnen deze zone zijn installaties, toestellen en aanhorigheden eigen aan de 
nutsmaatschappijen toegelaten. 
 
 

C11 
Zone voor garageweg 

Langs deze weg mogen alleen garages en bergingen gebouwd worden. 
De garageweg dient op een ruimtelijke verantwoorde manier aan te sluiten op de openbare 
weg. 
De inrichting is op schaal van de weg en zijn gebruikers. Het materiaalgebruik en de 
vormgeving zal mee bepalend zijn voor de inrichting van de hierop aansluitende opritten. 
Bij garagestraten die aansluiten op zones voor gemeenschapsvoorzieningen wordt een 
groenscherm van bomen en hagen voorzien. 

C12 
Zone voor voetgangers- en fietsersdoorgang 

Een minimumbreedte van 1.50m voor fietsers of voetgangers en van 3m voor fietsers en 
voetgangers samen wordt vereist. 
De inrichting is op schaal van de weg en zijn gebruikers. Het kruisen met het gemotoriseerd 
verkeer dient duidelijk in de vormgeving en het materiaalgebruik gemarkeerd worden. 
De zone voor voetgangers en fietsers wordt daar waar de breedte het toelaat ingebed in een 
groene aanleg van streekeigen beplanting. 
 

C13 
Zone voor voetgangers- en fietsersdoorgang -aslijn 

Dit is een zone die aangeduid staat op de C5 – projectzone. Een minimumbreedte van 1.50m 
voor fietsers of voetgangers en van 3m voor fietsers en voetgangers moet  worden 
gerespecteerd.  Deze verbindingen zijn structuurbepalende elementen en zijn op het plan 
vastgelegd.  Er wordt een afwijkingsmarge van 15 m voorzien in beide richtingen van deze as. 
De ow-verbinding dient in de groenstructuur ontwikkeld te worden.  
 

C14 
Zone voor voortuinstroken 

Deze strook is bestemd voor de aanleg van de voortuin en situeert zich tussen voorgevel en 
rooilijn. Brievenbussen en muurtjes met een max. hoogte van 1.20m zijn toegelaten. 
Het groen karakter dient te overheersen. 
 
 



C15 
Zone voor sport en recreatie 

Bij nieuwbouw is, bij het bepalen van de minimum afstand tot de perceelsgrens, de projectie 
van 45° van de hoogte van het gebouw vereist.   
De maximum hoogte van de nieuwbouw bedraagt 15 m. 
Indien verschillende gebouwen worden opgericht zullen ze een architectonisch geheel 
vormen. Het materiaal moet constructief en esthetisch verantwoord zijn. Het gebruik van 
prefab-elementen is toegelaten. 
De nodige aandacht zal besteed worden aan de positionering van het gebouw (versterken 
van de structuur), de aanleg van de buiteninfrastructuur en de groenaanleg. 
 
Het groen karakter dient dominant aanwezig te zijn. 
De maximum toegelaten bebouwing bedraagt 10%. 
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