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NR ZONE HOOFDGEBOUWEN AANVULLENDE NR
PLAATSING in m t.o.v. VOLUME in m DAKVORM VOORSCHRIFTEN
rooilijn zijkavel-achter-diepte gelijkvloersdiepte verdieping hoogte max helling

VAN DE GEBOUWEN grens kavel- kroonlijst/ aantal in graden
grens nok bouw-

lagen
hoofd neven min max in % in m² V/T min max min min min max min max max type min max A B C

sienna

1a W1 H/SB 6 - 50 - - ZP ZP 0 ZP 8 AV 8 AV 9,5/15,5 AV HD 30 60 A B1,2,3 C1 1a
sienna

1b H W/SB 6 - 100 600 - ZP ZP 0 ZP 8 AV 8 AV 9,5/15,5 AV HD 30 60 A B1,2,3 C1 1b
vermiljoen

2a W1 H/SB 6 - 50 250 - ZP ZP 0 ZP 8 AV 8 AV 6,5/12,5 AV HD 30 60 A B1,2,3 C2 2a
vermiljoen

2b H W/SB 6 - 100 600 - ZP ZP 0 ZP 8 AV 8 AV 6,5/12,5 AV HD 30 60 A B1,2,3 C2 2b
donker oranje

3 W1/H SB 6 - 50 - - ZP ZP 0 ZP 8 20/AV 8 12 6,5/- 2 HD 30 60 A B1,2,3,4,5 C3 3
oranje

4 W2 H AV - 40 250 - 5 5 0/4 8 20 - 15 6,5/- 2 - 30 60 A B1,2,3,4,5 C4 4
oker

5 W3 H AV AV 40 250 AV A B1,2,4,5 C5 5
roze

6 SB W - - 100 - - ZP AV A B2,3,5 C6 6
blauw

7 GV W AV - 30 60 A B2 C7 7
roze/kleur

8 NB AV C8 8
karmijn

9 GB - - - 70% - - - - - - - - - - 3,0/5,0 1 HD/PD - - A - C9 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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9HUNODULQJ�ELM�WDEHO���
�

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

9HUNODULQJ�ELM�GH�NRORPPHQ�
 

.� Volgnummer en kleur van de zone zoals voorkomend op het plan. 

.��� De hoofdbestemming is deze waarvoor 70% van de constructie is 
bestemd. De procentuele berekening gebeurt op basis van de 
vloeroppervlakten. De nevenbestemming is deze waarvoor minder 
dan 30% van de totale vloeroppervlakten is aangewend of zal 
aangewend worden. 
Per perceel moet de hoofdbestemming van de zone gerealiseerd 
worden. 

De kenletters hebben volgende betekenis : 

:� zone voor wonen�
:�� zone voor wonen, aaneengesloten bebouwing 
:�� zone voor wonen, zone voor open en halfopen bebouwing 
:�� zone voor wonen, menging aaneengesloten, halfopen en/of 
open bebouwing 
+� zone voor horeca, handel, diensten (met uitzondering van 

dancings) en kantoren 
6%� zone voor stapelplaatsen en kleinschalige bedrijven, 

verenigbaar met de woonomgeving 
*% zone voor garages en bergingen 
*9� zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
1%� zone met nabestemming 

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

.� De maximale kavelbreedte, gemeten op de voorgevelbouwlijn. 

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

.� De maximum terreinbezetting per perceel wordt uitgedrukt in m². 
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.�� V = Som van de vloeroppervlakte. 
De vloeroppervlakte wordt buitenwerks gemeten. Voor de 
berekening worden alle bouwlagen in aanmerking genomen. Vloeren 
van lokalen die meer dan 1,50 m onder de pas van de inkomdorpel 
liggen, worden niet meegerekend. 
Voor de vloeren onder het dak worden enkel deze meegerekend 
waarvan de vrije hoogte minstens 1,80 m bedraagt. 

 T = Oppervlakte van het perceelsdeel gelegen binnen de betrokken 
zone. 

.� Minimum afstand van de voorbouwlijn ten opzichte van de rooilijn. 

.��� Maximum afstand van de voorbouwlijn ten opzichte van de rooilijn. 

.�� 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. 

.�� Minimum afstand van het hoofdgebouw ten opzichte van de 
achterkavelgrens. 
Bij hoekpercelen dient minimum 1 van de kavelgrenzen als 
achterkavelgrens beschouwd te worden.  Kavelgrenzen op rooilijnen 
kunnen niet beschouwd worden als achterkavelgrens. 

.����������� De afmetingen uit deze kolommen worden gemeten tussen de 
gekozen voorgevelbouwlijn en de verst ervan verwijderde 
achtergevel. 

.�� De maximale kroonlijsthoogte wordt gemeten in het midden van de 
voorgevelbouwlijn vanaf het bestaande maaiveld. 

.�� Maximum aantal bouwlagen 
De ruimte onder het dak wordt niet als afzonderlijke bouwlaag geteld 
indien de bruikbare oppervlakte onder het dak, dit is de oppervlakte 
gerekend vanaf een vrije hoogte van 1.80 m, kleiner is dan 2/3 van 
de vloeroppervlakte van één bouwlaag. 

.�� HD hellend dak 
PD plat dak 

.������ De helling wordt aangeduid in 360-delige graden. 

.�������� Verwijzing naar de aanvullende voorschriften die van toepassing zijn 
voor deze zone. 
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NR ZONE BESTEMMING KARAK- MAXIMUM AANVULLENDE 
TER TE BEBOUWEN VOORSCHRIFTEN

OPPERVLAKTE

hoofd neven  in % in m² A B C
geel

10 STR - O - - - - C10
geel as

11 STR - O - - - - C11
geel

12 PL - O - - - - C12
geel/groen

13 P - O - - - - C13
geel/wit

14 GW - - - - - - C14
dennegroen

15 VF - O 0 0 - - C15
olijfgroen

16 OP - P 0 0 - - C16
lichtgroen

17 PT GB P 10 30 A - -
grasgroen

18 S/R - - 10 1000 A - C17
grijs

19 SP - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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YHUNODULQJ�ELM�WDEHO���

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

 
.� Volgnummer en kleur van de zone zoals voorkomend op het plan. 

.��� De kenletters hebben volgende betekenis : 

675 zone voor wegenis 
3/� plein 
3� zone voor parking 
9)� voetgangers- en fietsersdoorgang 
23� zone voor oprit 
37� zone voor private tuin 
*%� zone voor garages en bergingen 
*:� zone voor garageweg 
6� zone voor sport 
5� zone voor recreatie 
63� zone voor spoorwegen 
*%� zone voor garages en bergingen 

.� Openbaar karakter, aangeduid door O 
 Privaat karakter, aangeduid door P 

.� Maximum terreinbezetting uitgedrukt in het procent van het 
perceelsdeel gelegen binnen de betrokken zone. 

.� Maximum terreinbezetting per perceel uitgedrukt in m². 

.����� Verwijzing naar de aanvullende voorschriften die van toepassing zijn 
voor deze zone. 
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DDQYXOOHQGH�YRRUVFKULIWHQ�

$� $OJHPHQH�YRRUVFKULIWHQ�
 
$��� $DQVOXLWLQJ�GHU�JHERXZHQ�

- Bij het aanbouwen aan gebouwen met een ander gabarit dan 
voorzien in de zone, mag het nieuwe gebouw afwijken van de 
voorschriften van de zone om een harmonische overgang mogelijk te 
maken. 

- Bij het aanbouwen aan gebouwen met een wachtgevel, moeten de 
hoofdgebouwen aan elkaar gebouwd worden. 

$��� +LQGHU�

- Alle activiteiten, hinderlijk voor de woonomgeving worden verboden. 

$��� $IVOXLWLQJHQ�

a/  op perceelsgrenzen in de  In de achteruitbouwstrook, strook 
tussen rooilijn en lijn 

achteruitbouwstrook : ‘uiterste grens der gebouwen’, zijn 
afsluitingen in hout, baksteen of hagen 
toegelaten, zolang deze niet hinderlijk 
zijn voor de zichtbaarheid van het 
verkeer. 

b/  op andere perceelsgrenzen : In andere zones zijn afsluitingen 
in baksteen of hout en hagen 
toegelaten tot een maximum hoogte 
van 2,00 m, gemeten vanaf het 
vloerpas (gelijkvloers) van de (hoger) 
gelegen woning. 

$��� 3DUNHHUUXLPWHQ��JDUDJHV 

a/ woningen 

Bij iedere nieuwbouw dient er per woning 1 garage en 1 
parkeerplaats voorzien te worden. De parkeerplaats sluit aan bij 
de openbare weg of de private weg, die toegang verleent tot de 
eventueel dieper gelegen bebouwing. 

XLW]RQGHULQJHQ� 
- parkeerplaats niet te voorzien binnen een aaneengesloten 

bebouwing in een reeds bebouwde straat 
- garages niet noodzakelijk bij ingesloten percelen die smaller 

zijn dan 9,00 m 
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- garages zijn verboden bij ingesloten woningen die niet breder 
zijn dan 6,00 m 

- garages zijn niet toegelaten in het hoofdgebouw op percelen 
die smaller zijn dan 9,00m en waar in het bpa een garageweg 
voorzien is. 

Bij een nieuwe verkaveling van aaneengesloten bebouwing 
mogen de parkeerplaatsen gegroepeerd worden in kleine 
parkeerhavens : 
- maximum 10 auto’s / parkeerhaven 
- geen enkele woning verder dan 30 m verwijderd van de 

parkeerhaven 

b/ winkels, horeca, kantoren, stapelplaatsen, industrie, 
gemeenschapsvoorzieningen 

Er moeten voldoende parkeerplaatsen aangelegd worden op 
eigen terrein om te voldoen aan eigen parkeerbehoeften. 

$��� 0DWHULDOHQ�

- Het materiaal, gebruikt voor alle gebouwen, moet constructief en 
esthetisch verantwoord zijn en moet de bestaande omgeving 
respecteren 

- Blinde gevels moeten afgewerkt worden. 

 

$��� 8LWERXZHQ�

- Op de verdiepingen is een uitbouw aan de straatzijde toegelaten, die 
minimum 0,75 m van de rijweg 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. 

- De afstand van de uitbouw vanaf de zijkavelgrens dient gelijk of 
groter te zijn dan de diepte van de uitbouw voor de gevelvlakte, 
gemeten aan de zijkavelgrens. 

- Dakkapellen tot maximum 1,50 m breedte en op minimum 1,00 m 
afstand onderling en van het midden van de scheidsmuren zijn 
toegelaten. De hoogte van de verticale wand is maximum 1,50 m. De 
nok van de dakkapel mag niet hoger zijn dan de hoofdnok. 

- De totale breedte van de dakkapellen moet kleiner zijn dan de helft 
van de totale gevelbreedte. 

$��� 6WDSHOHQ�YDQ�JRHGHUHQ 

- Stapelen van goederen, hoger dan 2,50 m, moeten binnen (in 
schuur, loods, enz.) gebeuren. 



 8

- Goederen, hoger dan 2,50 m gestapeld, mogen buiten opgeslagen 
worden, op voorwaarde dat ze visueel afgeschermd worden ten 
opzichte van de andere zones 

$��� Bestaande gebouwen die niet voldoen aan de zonevoorschriften 
mogen behouden blijven. Bij nieuwbouw of vernieuwbouw moeten 
de geldende zonevoorschriften gerespecteerd worden. Gebouwen 
die vernield worden door overmacht mogen herbouwd worden, 
zonder het oorspronkelijk gabariet te overschrijden. 

$�� In alle zones kunnen voorzieningen in functie van het openbaar nut 
worden opgericht mits zij voldoen aan de voorschriften van de 
desbetreffende zone. (vb. telecommunicatie-gebouwtjes, 
elektriciteitscabine, openbaar sanitair, e.d. ) 
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%� %LM]RQGHUH�YRRUVFKULIWHQ�
 
%��� %LMJHERXZHQ�

- Bijgebouwen zijn toegelaten in zoverre de maximum te bebouwen 
oppervlakte, bepaald in de tabellen, niet wordt overschreden. 

- De vloeroppervlakte mag tot 1/3 van de bebouwde oppervlakte van 
het hoofdgebouw bedragen, met maximum 60 m². 

- Maximum gabarit vanaf de perceelsgrens : 

 
      30°  
 
 
   3.00 m     4.50 m 
 
 
 
 
     perceelsgrens 

- Tegen de bestaande bebouwing op de perceelsgrens mag 
aangebouwd worden. 

- Bijgebouwen tussen de rooilijn en de achteruitbouwlijn (uiterste 
grens der bebouwing) van het hoofdvolume zijn niet toegelaten. 

- Het bouwen op de vrije zijstrook mag enkel op minimum 5 meter van 
de voorbouwlijn van het hoofdgebouw. 

- Bijgebouwen op de perceelsgrens moeten uitgevoerd worden in 
metselwerk. Indien niet op de perceelsgrens gebouwd wordt moet 
een minimum afstand van 1 meter t.o.v. de perceels-grens 
gerespecteerd worden. 

�

�

�

�

�

�

%��� 'DNWHUUDVVHQ 

- Dakterrassen zijn toegelaten op voorwaarde dat de privacy van de 
aangelanden gewaarborgd wordt. Dit is niet van toepassing voor 
zone 1 en zone 2. 

- Voor dakterrassen gelegen buiten het volume van het hoofdgebouw, 
zijn volgende bepalingen van toepassing : 
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 *De terrassen 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 gabarit : 

    1,90 m 
 
 
 
 
  45° 1,90 m 
 
 
  perceelsgrens 

 *Indien aan de andere zijde van de kavelgrens ook een dakterras 
bestaat, mag het    
 dakterras evenwel tot op de kavelgrens aangelegd worden. De 
schermen mogen  
 maximum 2,00 m hoog zijn. 

%��� %HGULMYLJKHLG�

. Binnen deze zone zijn winkel- en horeca-activiteiten toegelaten. 

. De bedrijfsactiviteiten mogen niet storend zijn voor de 
woonomgeving. 

%��� ,QSODQWLQJ�JDUDJHV�

. De afstand tussen de rooilijn en de garagepoort dient minimum 5,00 
m te bedragen. 

. Wanneer meerdere garages gegroepeerd worden, moeten ze één 
architectonisch geheel vormen en moet hun gabarit op elkaar 
afgestemd zijn. 

%��� 3ULYDWH�EXLWHQUXLPWH�

- Iedere woongelegenheid moet, aansluitend bij de woonvertrekken, 
over een private buiten-ruimte beschikken. 

- Indien er op de verdieping gewoond wordt (bv. appartementen), 
moet elke woongelegenheid over een totale buitenruimte van 
minimum 10m² beschikken, waarvan de kleinste buitenruimte 6m² 
moet bedragen. 
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&� =RQHYRRUVFKULIWHQ�
�
&�� ]RQH�YRRU�ZRQHQ��DDQHHQJHVORWHQ�EHERXZLQJ���D���

Of 
]RQH� YRRU� KRUHFD�� GHWDLOKDQGHO�� GLHQVWHQ� HQ� NDQWRUHQ���
DDQHHQJHVORWHQ�EHERXZLQJ���E��

. Dit is een zone voor verweving van verschillende functies, gebonden 
aan de hoofdstraten. Dancings zijn niet toegelaten. Per perceel 
wordt de keuze gemaakt voor zone 1a of 1b. 

 De respectievelijke voorschriften en bepalingen van de gekozen 
zone zijn dan van toepassing. 

. Bij keuze voor zone 1a: 
Handel, horeca, diensten en kleinschalige bedrijven kunnen enkel 
als nevenbestemming. 

 Binnen deze zone geldt een maximum bouwdiepte van 20m op het 
gelijkvloers en van 15m op de verdieping. 

. bij keuze voor zone 1b 
De handelsfunctie is enkel toegelaten op het gelijkvloers. 
Hier geldt een maximum bouwdiepte van 40m op het gelijkvloers en 
van 15m op de ver-dieping. 

. Uitzondering (1a en 1b): 
Bij nieuwbouw of verbouwingen op minder dan 30m van de 
straathoek, geldt een maximale bouwdiepte van de hoofdgebouwen 
van 15m, indien een aanpalend hoekgebouw belem-merd zou 
worden in zijn licht- en zichtname. 

. Voor nieuwe gebouwen op de hoek Kloosterstraat-Menenstraat geldt 
een overgangsregel ter bescherming van de bestaande bebouwing. 
Nl.: 
Tussen de bestaande woningen en de nieuwe volumes moet een 
overgangszone van 6m (gemeten vanaf de bestaande gebouwen) 
gerespecteerd worden, waarbinnen een maximale bouwdiepte 
(gelijkvloers en verdieping) van 12m geldt.(zie schema a) 
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Als de bestaande hoekbebouwing vervangen wordt, of opgenomen 
wordt in een globaal nieuwbouwproject geldt de maximale 
bouwdiepte van 15m (op de verdieping) en 20m (op het gelijkvloers 
indien dit geen belemmering vormt voor de aanpalende 
hoekgebouwen). (zie schema b) 
 
 

  
 
 

-    Het maximum aantal bouwlagen is 3. 
 Een eventuele 4de bouwlaag mag boven de kroonlijst gerealiseerd 

worden, mits te voldoen aan het toegelaten gabarit en mits 
inachtname van A6 (algemene voorschriften) 

 Op de hoekpercelen van de Kloosterstraat met de Vanackerstraat 
wordt één bouwlaag meer toegelaten dan voor andere percelen 
binnen de zone, om op die manier een architecturaal accente op de 
hoeken te kunnen vormen. Op die percelen wordt de maximum 
kroonlijsthoogte (cfr. Maximum gabarit) = 12.50m. De maximum 
nokhoogte wordt 18.50m. 

. samenvatting : maximum gabarit 
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. Langs de Schoolstraat kunnen geen nieuwe woningen, handels- en 
horecazaken of kantoren gebouwd worden die tevens ontsloten 
worden via de Schoolstraat. Garages zijn echter wel toegelaten. De 
bestaande woningen, die geöriënteerd zijn naar de Schoolstraat, 
mogen echter wel verbouwd en/of gerenoveerd worden. Volledige 
nieuwbouw is echter niet toegematen. 

. In geval van de woonvorm met meergezinswoningen 
(appartementen) dient het residentieel parkeren (1 
parkeerplaats/appartement) opgelost te worden binnen dezelfde 
eigendom. 

. Maximum 40 % van het niet bebouwde gedeelte van het perceel 
mag worden verhard.  

. Op de hoekpercelen van de Kloosterstraat met de Vanackerestraat 
wordt één bouwlaag meer toegelaten dan voor andere percelen 
binnen de zone, om op die manier een architecturaal accent op de 
hoeken te kunnen vormen. Deze verhoging wordt strikt beperkt tot de 
hoek van het betrokken perceel – binnen een perimeter van 
maximum 7 op 7 m, gemeten van het hoekpunt. 

 De overgang van een hoger gabarit op de hoek, naar een lager 
gabarit voor de rest van de zone, moet op een harmonische en 
architecturaal ver-antwoorde manier gebeuren. 

&�� ]RQH�YRRU�ZRQHQ��DDQHHQJHVORWHQ�EHERXZLQJ���D���
Of 
]RQH� YRRU� KRUHFD�� GHWDLOKDQGHO�� GLHQVWHQ� HQ� NDQWRUHQ���
DDQHHQJHVORWHQ�EHERXZLQJ���E��

�� Dit is een zone voor verweving van verschillende functies, gebonden 
aan de hoofdstraten. Dancings zijn niet toegelaten. Per perceel 
wordt de keuze gemaakt voor zone 1a of 1b. 

 De respectievelijke voorschriften en bepalingen van de gekozen 
zone zijn dan van toepassing. 

. Bij keuze voor zone 2a: 
Handel, horeca, diensten en kleinschalige bedrijven kunnen enkel 
als nevenbestemming. 

 Binnen deze zone geldt een maximum bouwdiepte van 20m op het 
gelijkvloers en van 15m op de verdieping. 

. bij keuze voor zone 2b 
De handelsfunctie is enkel toegelaten op het gelijkvloers. 
Hier geldt een maximum bouwdiepte van 40m op het gelijkvloers en 
van 15m op de ver-dieping. 

. Uitzondering (2a en 2b): 
Bij nieuwbouw of verbouwingen op minder dan 30m van de 
straathoek, geldt een maximale bouwdiepte van de hoofdgebouwen 
van 15m (gelijkvloers), indien een aanpalend hoekgebouw 
belemmerd zou worden in zijn licht- en zichtname. 
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. Het maximum aantal bouwlagen is 2. 
 Een eventuele 3de bouwlaag mag boven de kroonlijst gerealiseerd 

worden, mits te voldoen aan het toegelaten onderstaand gabarit en 
mits inachtname van A6 (algemene voorschriften) 

. samenvatting : maximum gabarit 
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. In geval van de woonvorm met meergezinswoningen 
(appartementen) dient het residentieel parkeren (1 
parkeerplaats/appartement) opgelost te worden binnen dezelfde 
eigendom. 

. Maximum 40 % van het niet bebouwde gedeelte van het perceel 
mag worden verhard.  

&��� ]RQH�YRRU�ZRQHQ��DDQHHQJHVORWHQ�EHERXZLQJ�

. Deze zone heeft als hoofdbestemming wonen. Handel, horeca, 
diensten kantoren en kleine bedrijvigheden kunnen enkel in 
nevenbestemming. Dancings zijn niet toegelaten. 

. Bij nieuwbouw of verbouwingen op minder dan 15m van een 
straathoek, geldt een maximale bouwdiepte van de hoofdgebouwen 
van 10m, indien een aanpalend hoekgebouw belemmerd zou 
worden in zijn licht- en zichtname. 

. In geval van de woonvorm met meergezinswoningen 
(appartementen) dient het residentiëel parkeren (1 
parkeerplaats/appartement) opgelost te worden binnen dezelfde 
eigendom. 

. Maximum 40 % van het niet bebouwde gedeelte van het perceel 
mag worden verhard.  

&��� ]RQH�YRRU�ZRQHQ��RSHQ�HQ�KDOIRSHQ�EHERXZLQJ�

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

       open   en  halfopen bebouwing 

 

. Bij halfopen bebouwing dient het hoofdvolume een afstand van 4 m 
te bewaren van de open zijkavelgrens. 

. Bij een nieuwe verkavelingsaanvraag dient gespecifieerd te worden 
welke oplossing op de verschillende percelen wordt toegelaten. 

. Maximum 40 % van het niet bebouwde gedeelte van het perceel 
mag worden verhard.  

 4  4  4  4  4  4  4  4
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&���� =RQH� YRRU� PHQJLQJ� YDQ� ZRRQYRUPHQ�� EHMDDUGHQKXLVYHVWLQJ��
VRFLDOH�KXLVYHVWLQJ�RI�VRFLDOH�NDYHOV��

De aangeduide zone zet zich voort in de Bpa’s nr. 12 - Kaeterhoek 
en nr. 3 - Goudberg en vormt een architectonisch en morfologisch 
geheel waarbij het concept door een globale structuurschets wordt 
bepaald. Deze globale structuurschets moet aantonen dat de 
woningdichtheden, conform zijn aan de normen opgelegd door het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

. Binnen deze zone zijn verschillende woonvormen en 
bebouwingstypes toegelaten. 

. De realisatie van de zone kan gefaseerd worden. 

. Per blok of fase dient voor een bebouwingstype gekozen te worden. 

. Indien geen specifieke C-zonevoorschriften vooropgesteld worden, 
zijn de bouw-voorschriften voor zone 3 en zone 4 van kracht, 
conform het gekozen bebouwingstype. 

 In geval van zone 3 bedraagt de afstand van de hoofdgebouwen 
t.o.v. de rooilijn minimum 0m. en maximum 5m en dient een afstand 
van minimum 8m t.o.v. de achterkavelgrens gerespecteerd worden. 

. De bouwvolumes gelegen in deze zone zullen qua onderlinge 
schikking en architecturaal karakter op elkaar afgestemd zijn. 

. Meergezinswoningen dienen vermeden te worden. Indien toch 
geopteerd wordt voor dit bebouwingstype, is een esthetische afbouw 
naar de bestaande woningen vereist. 

. Het materiaalgebruik moet constructief en esthetisch verantwoord 
zijn. Het gebruik van prefabelementen is toegelaten in zoverre ze 
qua vorm, materiaal en kleurgebruik, een kleinschalig gevelbeeld 
beogen. 

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

. Vooraleer de zones 5 ten noorden van het verlengde van de 
Parklaan en palend eraan gerealiseerd wordt moet een, eventueel 
gefaseerd, inrichtingsplan opgemaakt worden, waaruit blijkt dat zone 
8 kan gerealiseerd worden met volwaardige bebouwbare kavels. 

&���� =RQH�YRRU�VWDSHOSODDWVHQ�HQ�NOHLQVFKDOLJH�EHGULMYHQ��

. 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 veroorzaken, hetzij een gevaar inhouden voor de 
aanpalende woonomgeving en het milieu. Enkel het stapelen van 
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voor de omgeving niet hinderlijke en niet gevaarlijke producten is 
toegestaan. 

. maximum gabarit bij nieuwbouw: 
 

. oppervlakte van nieuwe gebouwen : maximum 250 m²  

. De muur op de achterperceelsgrens moet uitgevoerd worden in volle 
baksteen of betongevelsteen. 

. Het parkeren van zowel werknemers als van het cliënteel dient 
binnen dezelfde eigendom opgelost te worden. 

. De onbebouwde oppervlakte binnen deze zone mag verhard worden. 

&���� =RQH�YRRU�RSHQEDDU�QXW��VFKRRO�HQ�GLHQVWYHUOHQLQJ��

. Bij het bepalen van de minimum inplanting tegenover de 
perceelsgrens is de projectie van 45° van de hoogte van het gebouw 
vereist, uitgezonderd bij aansluiting van de volumes binnen dezelfde 
zone. 

. Nieuwe gebouwen worden opgericht binnen volgend gabarit: 

 

. Binnen deze zone is één wooneenheid toegelaten. Deze 
wooneenheid moet binnen het toegelaten gabarit geïntegreerd 
worden. 

30° max

perceels- of zonegrens

max 3 m

max 6 m

30° max

perceels- of zonegrens

max 3 m

max 9 m
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. Indien er ramen uitgeven naar een perceelsgrens of naar een zone 
voor woningbouw, dient een afstand tot deze perceelsgrens bewaard 
te worden van minimum 4 m. 

. Een hoogstammig groenscherm dient aangelegd zodat de tuinen van 
de aanpalende eigenaars visueel worden afgeschermd. 

. Het volume van de bestaande gebouwen mag behouden blijven. 
Verbeteringswerken en instandhoudingswerken zijn toegelaten. 

&��� =RQH�PHW�QDEHVWHPPLQJ�

. Deze zones hebben betrekking op percelen waar momenteel een 
andere bestemming (stapelplaatsen en kleine bedrijven) ligt dan de 
toekomstige gewenste bestemming (wonen). 

. Op het ogenblik dat de huidige bestemming ophoudt te bestaan, 
wordt de gewenste bestemming geldig. 

. De kleuren van de smalle arcering (roze) duiden de huidige 
bestemming aan. De voorschriften van de zone (zone 6) aangeduid 
door de kleur van de smalle arcering zijn dan ook geldig, zolang de 
huige bestemming niet wordt opgegeven. 

. De kleuren van de brede arcering (donker oranje of oker) duiden de 
gewenste bestemming aan. De voorschriften van de zone (resp.3 of 
5) , aangeduid door de kleur van de brede arcering zijn van 
toepassing vanaf het ogenblik dat de huidige bestemming ophoudt te 
bestaan. 

. Bestaande gebouwen mogen dus in stand gehouden worden, zolang 
de huidige activiteiten blijven bestaan. Concreet betekent dat, zolang 
de huidige bedrijven actief zijn. 

 Waar de nabestemming zone 3 is, gaat de nabestemming in bij 
stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten of bij verval van de 
uitbatingsvergunning van het bedrijf. Het opstarten van nieuwe 
bedrijfsactiviteiten is niet toegelaten. 

 Ingeval van nabestemming zone 5 (meest westelijke zone met 
nabestemming) gaat de nabestemming slechts in na stopzetting van 
de bedrijfsactiviteiten. Exploitatievergunningen kunnen vernieuwd en 
verlengd worden. Het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten is 
echter niet toegelaten.  

. De bestaande gebouwen, binnen een zone aangeduid met *, mogen 
verbouwd of om-gevormd worden tot woning(en) type ‘loft’, 
gecombineerd met handelsfuncties. Beide functies kunnen een 
evenwaardige volume-inname hebben. Bij nieuwbouw moeten de 
bepalingen van de zone 3 of 5 gevolgd worden inzake hoofd- en 
nevenbestemming 

. Bij gehele of gedeeltelijke afbraak of bij vernietiging door heirkracht, 
mag het bedrijfsgebouw (of een gedeelte ervan) niet meer worden 
opgetrokken. 

 Instandhoudingswerken aan de huidige gebouwen zijn toegelaten. 
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. De realisatie van de nabestemming (zone 5) van de meest westelijke 
zone 8, maakt deel uit van een totaalconcept dat inzicht geeft over 
de inplanting en ontsluiting van woningen in het gebied ten noorden 
van de verlengde Parklaan. Dit gebied is samengesteld uit zone 5 en 
zone 8. 

&��� =RQH�YRRU�JDUDJHV�HQ�EHUJLQJHQ�

. Binnen deze zone zijn artisanale activiteiten niet toegelaten. 

. Het maximum gabarit, waarbinnen de gebouwen mogen 
opgetrokken worden, dient aan het volgende gabaritschema te 
beantwoorden : 

         4.00 m 

 

    3.00 m     
 5.00 m  

 

&���� =RQH�YRRU�RSHQEDUH�ZHJHQLV�

. Binnen deze zone zijn installatie, toestellen en aanhorigheden eigen 
aan nutsmaatschappijen toegelaten.�

. De Schoolstraat, tussen de Kloosterstraat en de parking heeft door 
zijn smal dwarsprofiel een eigen karakter, in functie van de 
bereikbaarheid van de openbare functies (school, rusthuis,…). 
Daarom kan de straat niet uitgerust worden in functie van een snelle 
ontsluiting, maar moet de Schoolstraat aangelegd worden in functie 
van de veiligheid van de zwakke weggebruiker. De ontsluitingsfunctie 
voor auto’s moet ontmoedigd worden, de nadruk ligt op plaatselijk 
verkeer.  

 Dit kan bijvoorbeeld door gebruik van kleinschalige materialen, lage 
verlichtingspunten, in het dwarsprofiel geen zoneringen voorzien in 
functie van een scheiding voor al dan niet gemotoriseerd verkeer, 
aanleg verkeersdrempels- en plateau’s, enz..… 

&���� =RQH�YRRU�RSHQEDUH�ZHJHQLV��DV�YDQ�GH�VWUDDW�

. De juiste ligging wordt bepaald in het verkavelingsplan of globaal 
inplantingsplan met een maximale afwijking van 15m. 

.  Bij het ontwerpen van de inrichting van het openbaar domein zal de 
nadruk vooral worden gelegd op de noden van de zwakke 
weggebruiker. 

 De materiële aanleg van de wegenis moet om deze reden zodanig 
zijn dat het woonkarakter wordt benadrukt en de snelheid van het 
verkeer sterk wordt afgeremd. 
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 Dit betekent ondermeer: 
* het beperken van de breedte van het rijweggedeelte; 
* het aankleden van de straat met beplanting en hoogstammig 

groen; 
* het gebruik van aangepaste straatbevloeringen (onder andere 

kleinschalig materiaal). 

. Binnen deze zone zijn installaties, toestellen en aanhorigheden 
eigen aan nutsmaat-schappijen toegelaten. 

&���� =RQH�YRRU�SOHLQ�

. De zone fungeert als een knooppunt en verzamelpunt van 2 wegen, 
en kan tevens gebruikt worden als parkeer- en/of ontmoetingsplaats. 

. De juiste ligging en afmetingen van de zone worden bepaald in het 
verkavelingsplan of globaal inplantingsplan. 

. Het plein heeft een minimale oppervlakte van 500m². 

. Per 100m² moet een hoogstammige boom worden aangeplant 

&���� =RQH�YRRU�SDUNLQJ�

. Per 6 parkeerplaatsen dient een hoogstammige boom te worden 
geplant. 

. Een hoogstammig groenscherm dient aangelegd zodat de tuinen 
en/of de scheidingsmuren van de aanpalende eigenaars visueel 
worden afgeschermd. 

. Binnen deze zone zijn installaties, toestellen en aanhorigheden 
eigen aan nutsmaat-schappijen toegelaten. 

&���� =RQH�YRRU�JDUDJHZHJ�

. Langs deze weg mogen geen woningen gebouwd worden, enkel 
garages en bergingen. 

. De garageweg dient op ruimtelijk verantwoorde wijze op de 
openbare weg aangesloten te worden. 

&���� =RQH�YRRU�YRHWJDQJHUV��HQ�ILHWVHUVGRRUJDQJ�

. De breedte van de berijdbare (verharde) oppervlakte van de weg 
bedraagt min 3m. 

. Deze zone dient met een karakter van een voetgangers- en 
fietsersdoorgang aangelegd te worden. 

&���� =RQH�YRRU�RSULW�

. In deze zone mogen geen gebouwen geplaatst worden. 

. Deze zone mag volledig verhard worden. 

&����� =RQH�YRRU�VSRUW�HQ�UHFUHDWLH��

. Aangeduide zone zet zich voort in Bpa 10 Brouwerijstraat. 
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. Bij nieuwbouw is, bij het bepalen van de minimum inplanting 
tegenover de perceelsgrens, de projectie van 45° van de hoogte van 
het gebouw vereist, waarbij de maximum hoogte van de nieuwbouw 
10 m bedraagt. 

. Indien verschillende gebouwen worden opgericht zullen deze een 
architectonisch geheel vormen. Het materiaalgebruik moet 
constructief en esthetisch verantwoord zijn. Het gebruik van prefab-
elementen is toegelaten. De nodige aandacht zal besteed worden 
aan de ruimtelijke inkleding door middel van beplanting. 

 
 

 
 
 
 

 




