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C v o o r s c h r i f t

C 1 P r o j e c t z o n e v o o r m e n g e n v a n
w o o n v o r m e n : w o o n - & z o r g c e n t r u m
e n a n d e r e w o o n v o r m e n

1.1 Projectzone

- De projectzone moet een stedenbouwkundig en ruimtelijk geheel vormen en
stedenbouwkundig benaderd worden in een globaal project.

- Het globaal concept moet ontworpen worden in functie van multifunctionaliteit en
ruimtelijke kwaliteit.

- De ontwerper dient alle bepalende structurerende elementen uit de omgeving te
analyseren en in het stedenbouwkundig concept daarop te anticiperen.

- Het concept wordt vertaald in een globale inrichtingsstudie voor de volledige
projectzone.

- In deze inrichtingsstudie moet het stedenbouwkundig kader omschreven worden
waarbinnen de toekomstige ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

- Binnen de projectzone moet min. 25 wooneenheden per ha voorzien worden. Dit
betekent niet dat het gebied verdeeld wordt in uniforme percelen die voldoen
aan deze bepaling.

- Er dienen verschillende bebouwingstypes (eengezinswoningen,
meergezinswoningen, woon- & zorgcentrum) en woonvormen voorzien te worden
(vrijstaande, aaneengesloten bebouwing).

- Binnen deze zone zijn installaties, toestellen, constructies en aanhorigheden
eigen aan de nutsmaatschappijen (riolering, gas, water, elektriciteit,
kabeldistributie) toegelaten.

- Binnen de zone zijn elementen (straatmeubilair, hoogstammige bomen, beelden,
monumenten, aanvullende bouwconstructies, enz.) eigen aan de inrichting van
het openbaar domein toegelaten.

- Rekening houdend met de globale structuurschets worden in de inrichtingsstudie
bouwzones en open ruimten afgebakend.

1.2 Opdeling van de projectzone

De projectzone wordt opgedeeld in de delen A, B en C.

Oppervlakte deel A 6.905 m2

Oppervlakte deel B 10.612 m2

Oppervlakte deel C 18.842 m2

1.3 Fasering

- De realisatie van de zone kan gefaseerd worden. Iedere fase moet autonoom
kunnen afgewerkt worden en functioneren.

- 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
inrichtingsstudie opmaakt.

- Vanuit deze inrichtingsstudie moet blijken dat de zone met nabestemming
gelegen in het BPA nr 39 Artoisstraat West kan gerealiseerd worden met
volwaardige bebouwbare kavels vooraleer het noordelijk gedeelte van de
projectzone gerealiseerd wordt.

- Bij uitvoering in fasen moeten de verschillende delen van de wegenis op elkaar
afgestemd zijn en dit qua aanleg, breedte en materialen.

1.4 Stedenbouwkundige randvoorwaarden

1.4.1 Structuurbepalende relaties

Toegangen voor gemotoriseerd verkeer: De wegenisstructuur wordt gevormd door
een verbinding tussen het inbreidingsproject en de Parkstraat/Artoisstraat. Ze wordt
gerealiseerd in functie van een optimale ontsluiting van de projectzone. Effectief
doorgaand autoverkeer dient verhinderd te worden evenals het kruisen van de
wegenisstructuur met de groenstructuur. De wegenisstructuur wordt op het
bestemmingsplan aangeduid met een aslijn. Er wordt een afwijkingsmarge van
10,00 m voorzien in beide richtingen van de aslijn.

Voetgangers- en fietsersverbinding: Deze structuren worden gevormd door
verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de N8 en het inbreidingsproject
(noord-zuid-verbinding) en door de groenstructuur (oost-west-verbinding). Ze
worden gerealiseerd om het functioneren van de interne ontsluitingsstructuren
binnen de zone te garanderen, als ook de vlotte integratie van het inbreidingsproject
in het gemeentelijk voetgangers- en fietsersnetwerk. De breedte van de
voetgangers- en fietsersdoorgangen varieert in functie van de nodige capaciteit voor
de voetgangers- en fietsersweg. Een minimumbreedte van 1,50 m voor fietsers of
voetgangers en van 3,00 m voor fietsers en voetgangers moet echter worden
gerespecteerd. Deze verbindingen zijn structuurbepalende elementen en zijn op
plan aangeduid met een aslijn. Er wordt een afwijkingsmarge van 15,00 m voorzien
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in beide richtingen van deze aslijn. De oost-west-verbinding dient in de
groenstructuur ontwikkeld te worden.

1.4.2 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 5.000 m² en met
minimum breedte van 15,00 m.
Dit betekent een minimum oppervlakte voor

deel A Oppervlakte 1000 m2 20%

deel B Oppervlakte 1500 m2 30%

deel C Oppervlakte 2500 m2 50%

De concrete inrichting van de groenzone wordt in de inrichtingsstudie uitgewerkt.

1.4.3 Bebouwingsvoorschriften

De projectzone is bedoeld voor menging van woonvormen: woon- & zorgcentrum en
andere woonvormen.
Gestapelde woonvormen en meergezinswoningen zijn mogelijk.

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.

1.4.3.1 Voor woon- & zorgcentrum

Het maximum toegelaten gabariet wordt vastgelegd in functie van het maximum
toegelaten terreinbezetting:

 Gelijkvloers (kroonlijsthoogte max. 4.5 m) 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 hoogteverschil tussen de kroonlijsthoogte
en de nokhoogte bedraagt maximum 3,00 m.

1.4.3.2 Voor andere woonvormen

Het maximum bouwdiepte bedraagt 15,00 m. De maximum kroonlijsthoogte van de
bebouwing is 9,50 m.
Het maximum aantal bouwlagen bedraagt 3.

1.4.4 Afstandsregels

Het project op zich en het project ten opzichte van de aangelanden dient:

 De privacy te garanderen: Beperken van de inkijk door weloverwogen
inplanting van terrassen en ramen.

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

Het maximum hoogte van het gebouw is gelijk aan het minimum afstand van het
gebouw tot de zonegrens en dit zonder het maximum toegelaten gabariet te
overschrijden, zie (1.4.3).

1.4.5 Afsluitingen op de perceelsgrenzen

Afsluitingen in hout, baksteen of hagen zijn toegelaten tot een maximum hoogte van
2.00 m, 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.

Zonegrens
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1.5 Procedure

Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt door de aanvrager in
een inrichtingsstudie aangegeven wat de kwalitatieve meerwaarde van het project is
voor de omgeving (op het vlak van wonen, openbare groene en verharde ruimte en
aan het wonen verwante voorzieningen).
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van
stedenbouwkundige vergunning en wordt als dusdanig meegestuurd aan de
adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de
behandeling van deze aanvragen.

De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht
van een goede ruimtelijke ordening.
Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag kan het dossier hetzij een bestaande
inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie.
Daarbij moet alleszins rekening gehouden worden met de reeds gerealiseerde
elementen binnen het gebied.
De inrichtingsstudie wordt op initiatief van deel C opgemaakt (zie 3.1.3 Fasering)

De inrichtingsstudie is een voldoende gemotiveerde, globale bestemmings-,
inplantings- en volumestudie van de projectzone die moet beantwoorden aan de
bindende stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Het dossier van de inrichtingsstudie 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.

 de inrichtingsstudie 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 de inrichtingsstudie moet blijken dat alle gebouwen bereikbaar en
toegankelijk zijn voor veiligheidsdiensten en brandweer.

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


