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0   Algemene voorschriften

0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien 
van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. Volgende 
aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, kwalitatief openbaar domein, 
zuinig en compact ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke context, 
impact op de verkeerssituatie, kwalitatief materiaalgebruik, privacy en 
bezonning.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft 
ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreffende 
bevoegdheid om hierover te waken.

Zuinig en compact ruimtegebruik: dit heeft ondermeer betrekking op het bundelen, 
stapelen of schakelen van bouwvolumes.

Inpassing in de landschappelijke context: dit gaat niet enkel voor aanbrengen van 
buffergroen, maar dit kan ook bijvoorbeeld worden nagestreefd door het kwaliteitsvol 
afwerken van gevels, het beperken van kleur- en materiaalgebruik, het creëren van 
contrasten tussen bebouwing en beplanting, ... 

0.2 Constructies en inrichtingen van openbaar nut

Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse 
constructies en inrichtingen van openbaar nut toegelaten, voor zover ze in hun 
uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het 
normale gebruik van de betrokken zone. 

Enkel omwille van ‘algemeen belang’ kunnen constructies en inrichtingen van 
openbaar nut afwijken van de gestelde voorwaarden.

Openbare nutsvoorzieningen: straatverlichting, straatmeubilair, bushaltes, 
elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen, rioleringen en andere ondergrondse 
constructies, ...

0.3 Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen

Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen die vergund (geacht) zijn 
en afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, mogen blijven bestaan, verbouwd en gerenoveerd worden op 
voorwaarde dat de afwijking niet toeneemt.

Uitbreiden of herbouwen van bestaande gebouwen buiten de gestelde 
voorschriften is enkel toegestaan als dit omwille van technische, hygiënische 
redenen nodig is. 

Enkel vergunde constructies vallen onder deze regeling.

De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de 
bijgebouwen.

Bv. uitbreiding van sanitair bij een restaurant kan om aan de wetgeving terzake te 
beantwoorden. 

0.4 Integraal waterbeheer en waterhuishouding

Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming 
te zijn met de principes van het integraal waterbeheer zonder een abnormale 
belasting van het watersysteem. In het bijzonder wordt gewerkt via het principe 
van vertraagde afvoer van het hemelwater waarbij de volgende hiërarchie wordt 
gevolgd: opvangen hemelwater voor herbruik, infiltratie in de grond, buffering 
van het verzamelde regenwater.

Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar 
binnen alle bestemmingszons van het RUP voor zover ze door hun beperkte 
impact de verwezenlijking van de algemene bestemming niet in het gedrang 
brengen.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen de 
bouwzones, moet beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.

9 .  V e r o r d e n e n d  g r a f i s c h  p l a n  e n  v e r o r d e n e n d e  s t e d e n b o u w k u n d i g e  v o o r s c h r i f t e n

Enkel de tekst in de kolom ‘verordenende voorschriften’ is bindend. De tekst in kolom ‘toelichting’ dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften te worden gelezen, maar zijn 
niet verordenend. De toelichting dient als interpretatiekader.  
De algemene voorschriften gelden voor alle bestemmingszones. In de zones waar de inhoud van een voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de betreffende zone is dit voorschrift 
logischerwijs niet van toepassing.
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0.5 Parkeervoorzieningen bij nieuwbouw woonprojecten
Voor nieuwbouw woonprojecten gelden volgende minimale verplichtingen voor 
parkeervoorzieningen van personenwagens per woonéénheid:

Sociale ééngezinswoning (sociale huur, koop of kavel): 
• 1 parkeerplaats op privaat of openbaar domein 
• + 0,5 parkeerplaats op openbaar domein 

Private ééngezinswoning: 
• 1 parkeerplaats op privaat domein 
• + 1 parkeerplaats op privaat of openbaar domein 
• + 0,5 parkeerplaats op openbaar domein 

Sociaal appartement (sociale huur of koop): 
• 0,5 parkeerplaats op privaat of openbaar domein 
• + 0,5 parkeerplaats op openbaar domein

Privaat appartement: 
• 1 parkeerplaats op privaat domein. Bij appartementsprojecten vanaf 10 

wooneenheden moeten deze private parkeerplaatsen voorzien worden in een 
(half-) ondergrondse parking.

• + 0,5 parkeerplaats op openbaar domein 

Uitzonderingsbepaling: voor woonprojecten met specifieke sociale doelgroepen 
(bv. senioren, alleenstaanden, éénoudergezinnen, lage inkomensgroepen) kan 
van deze parkeernormen gemotiveerd worden afgeweken.

De parkeerplaatsen op openbaar domein mogen niet afgewenteld worden op de 
Menenstraat (gewestweg N8).

Er geldt ook een norm van minimum 2 fietsstalplaatsen per wooneenheid. In 
het bijzonder bij meergezinswoongebouwen (appartementen) is het belangrijk 
om de fietsstalplaatsen op goed toegankelijke locaties bij de toegang van de 
gebouwen te voorzien.

Afhankelijk van de verschillende woningtypes en –groottes worden specifieke 
richtlijnen voor de parkeervoorzieningen van personenwagens opgesteld.

Het parkeren op privaat domein hoeft niet steeds individueel te worden 
georganiseerd; dit kan ook gebundeld worden in bijvoorbeeld een collectieve, private 
parkeerhaven.  

Naast volledig ondergrondse parkings zijn ook  half-ondergrondse parkings 
toegelaten. Per definitie moet een half-ondergrondse parking minimum 1,50m onder 
het maaiveldniveau worden gebouwd. 

Parkeerplaats: carport, garage, parkeerplaats in open lucht op privaat terrein (bvb. 
oprit), parkeerplaats in parkeergebouw, parkeerplaats in ondergrondse parking, 
langse parkeerstroken bij een openbare weg, publieke parking...

0.6 Parkeervoorzieningen voor de niet-woonfuncties  

Voor de niet-woonfuncties dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein 
te worden aangelegd, om te voldoen aan de eigen parkeerbehoeften. Er 
moet een overzicht van de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod worden 
gemotiveerd in een parkeernota, die bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunningen moet worden gevoegd. Deze nota is een informatief document 
voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van 
de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.

Eigen terrein betekent een perceel waar er parkeren kan op ingericht worden. Dit kan 
ook een gehuurd perceel zijn, een perceel aan de overzijde van de straat, ...

De nabijheid van het parkeren is hierbij van belang.

‘Eigen terrein’ sluit in elk geval uit dat het parkeren van de niet-woonfuncties het 
openbaar domein belast.

0.7 Binnen het plangebied worden uitgesloten: aanvragen inzake 
stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 
parkeerterreinen, 
• met betrekking tot de bouw van 1.000 of meer woongelegenheden, of
• met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer, of
• met een verkeersgenererende werking van pieken van 1.000 of meer 

personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur.

Binnen het plangebied worden winkelcentra en grootschalige 
stadsontwikkelingsprojecten zoals gedefinieerd door het besluit van de Vlaamse 
Regering houdende de vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen 
aan milieueffectrapportage uitgesloten. Zij zijn niet verenigbaar met de ruimtelijke 
draagkracht van het lokale subcentrum Posthoorn.



43Gemeente Wevelgem, RUP 13.1 Menenstraat-Noord BLeiedal, november 2017

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN  TOELICHTING    

1 Zone voor centrumfuncties hoofdcategorie: wonen 

1.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor menging van wonen en functies en activiteiten die 
eigen zijn aan de gemeentelijke centra en belangrijke centrumstraten.

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: 
horeca, detailhandel, diensten en kantoren, kleine bedrijven, nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele voorzieningen.

Binnen deze zone zijn wonen en deze functies en voorzieningen nevengeschikt 
aan elkaar. Ook openbare/private groene en onverharde ruimtes zijn 
toegestaan.

Nieuwe verkeersgenererende, grootschalige activiteiten zijn evenwel niet 
toegelaten.

De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is.

Onder wonen worden woongebouwen verstaan en de bijbehorende uitrusting zoals 
tuinen, tuinhuisjes, zwembad, garages, hobbylandbouw,...

Handel: in principe komt elke vorm van handelsactiviteit in aanmerking voor zover de 
schaal en impact op de verkeerssituatie beperkt blijft

Horeca: hotel, restaurant, café, feestzaal.

Bedrijven: stapelplaatsen, kleinschalige ambachtelijke bedrijven, lokale bedrijven bv. 
autogarage, interieurzaak met werkplaats, stapelplaats voor een timmerman, ...
 
Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, ziekenhuizen, 
rust- en verzorgingsinstellingen, gemeentehuis, religieuze voorzieningen, ...

1.2 Woningtypologie
woonvorm:
 - eengezinswoningen;
 - appartementsbouw.

typologie:
 - aaneengesloten;
 - halfopen bebouwing;
 - open bebouwing.

Halfopen bebouwing is slechts toegelaten in zoverre de aangrenzende 
percelen bebouwbaar blijven binnen de voorschriften van het RUP. Bij halfopen 
bebouwing moet aan één zijde van de woning een vrije zijtuinstrook van 
minimum 3,0 m gerespecteerd worden.

1.3 Bouwvoorschriften
Bouwhoogte hoofdvolume:
verticale delen: maximum 9,5 m 
totaal: maximum 13,5 m
Bouwhoogte nevenvolume:
verticale gevels: maximum 3,0 m op de perceelsgrens en onder hoek van 30° 
stijgend tot maximum 6,0 m hoog
Bouwdiepte: 
hoofdvolume: maximum 15,0 m 
nevenvolume: maximum niet bepaald

Minimum afstand van het hoofdgebouw (hoofdvolume + nevenvolume) tot de 
achterkavelgrens bedraagt 5,0 m.
Maximum aantal bouwlagen: 3  (+ 1 bouwlaag in het dakvolume)
Dakvorm is vrij. 
Indien gekozen voor hellend dak dan is de maximum helling 45°. Deze 
dakhelling kan slechts voor maximum 30% van de oppervlakte van het dakvlak 
doorbroken worden door dakkappellen en andere uitpandige constructies.
Indien gekozen wordt voor een teruggetrokken bouwlaag in het dakvolume 
met plat dak (penthouse) dient deze bouwlaag zich in te schrijven binnen het 
maximum gabariet met hellend dak.

Het hoofdvolume (A) is het bouwvolume tussen de voorbouwlijn en de maximum 
bouwdiepte op de verdieping van dit hoofdvolume.
Het nevenvolume (B) is het bouwvolume tussen de maximum bouwdiepte op 
de verdieping van het hoofdvolume en de totale bouwdiepte van de toegelaten 
bebouwing.
Samen vormen ze het hoofdgebouw.
De zone tussen de maximum diepte van het hoofdgebouw en de achterkavelgrens is 
de tuinzone (C). Hierin kunnen bijgebouwen worden geplaatst. 

De hoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel 
tot de nok van het gebouw of de dakrand in geval van een plat dak. Het aanzetpeil 
van de inkomdorpel ligt maximum 0,50 m hoger dan het peil van het openbaar 
domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten.

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De gelijkvloerse bouwlaag heeft een maximale bruto hoogte van 4,0 m; vanaf 
de eerste verdieping geldt een maximale bruto hoogte van 3,0 m. Enkel de 
bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag.
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1.4 De bijgebouwen zijn toegelaten in de tuinstrook en/of in de strook naast het 
hoofdgebouw.

De vloeroppervlakte mag maximum 40,0 m² bedragen.

De ruimtelijke parameters van de bijgebouwen zijn gelijk aan de maximale 
parameters van de nevenvolumes.

Een bijgebouw is volume dat gesitueerd is buiten de perimeter voor hoofdgebouw, 
m.a.w. opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, serres, zwembaden, enz..
Bijgebouwen zijn toegelaten in zoverre de maximum terreinbezetting niet wordt 
overschreden.

1.5 Binnen de zone voor centrumfuncties mag maximum 80% van de 
perceelsoppervlakte bebouwd worden met driedimensionale constructies. 
Voor de hoekpercelen wordt dit percentage opgetrokken tot 100% van de 
perceelsoppervlakte.

Maximum te bebouwen oppervlakte wordt tevens beperkt tot 1.000 m² per 
perceel.

Het hoofdgebouw en de bijgebouwen vormen samen de bebouwing. De maximum 
toegelaten voetprint van de bebouwing (te bebouwen oppervlakte) wordt uitgedrukt 
in m² of in % van het betreffende perceel.

1.6 In een vrije zijtuinstrook bij halfopen bebouwing kan een carport worden 
voorzien. Deze moet achter de voorbouwlijn van de woning gesitueerd worden 
en als het ruimtelijk kan, dan zo dat er voor de carport nog 1 staanplaats voor 
een wagen voorzien is.

De constructie moet ofwel op de zijkavelgrens opgetrokken worden (in 
onderhoudsvrij materiaal), ofwel een afstand van minimum 0,5 m respecteren.

De carport is een afdakconstructie die aan minimum 3 kanten volledig open is.

1.7 Stapelen van goederen in open lucht kan onder volgende voorwaarden:

- gestapelde goederen, hoger dan 2 m, moeten binnen worden geplaatst;
- gestapelde goederen, lager dan 2 m, mogen buiten worden geplaatst (achter 

de voorbouwlijn), op voorwaarde dat ze visueel afgeschermd worden vanaf 
het openbaar domein;

- tussen de rooilijn en de voorbouwlijn mogen geen goederen worden 
gestapeld.

1.8 Perceelsafsluitingen
Perceelsbegrenzingen dienen in kwaliteitsvolle materialen te gebeuren. De 
maximale hoogte van de perceelsbegrenzing bedraagt 2 m. 

De perceelsbegrenzing aan het openbaar domein dient uitgevoerd te worden 
als bakstenen muur of als levende haag (eventueel gecombineerd met een 
staaldraadafsluiting).

Bij de inrichting dient met zorg te worden omgegaan met de perceelsbegrenzingen. 
Om deze reden worden geen houten panelen, doekafsluiting, kokosmatten, ... 
toegelaten op de grenzen met het openbaar domein. Bij traditionele woningen met 
een voortuin wordt de tuinmuur of de haag bij voorkeur laag gehouden (bv.70 cm). 
Bij toepassing van een nieuwe woontypologie (bv. patiowoningen), zal een uniforme 
ommuring van 2 m bijdragen tot de architecturale kwaliteit van het project. 
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2. Zone voor wonen in de ruime zin hoofdcategorie: wonen

2.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin. Binnen deze zone vormen 
wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de 
hoofdfuncties. 

In de zone dient het wonen te overheersen. Minimum één woning per 
bouwperceel is verplicht. 

Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: kleinhandel, 
horeca, bedrijven, kantoren en diensten, socio-culturele voorzieningen. Per 
perceel zijn de nevenfuncties toegelaten in zowel het hoofdgebouw als de 
bijgebouwen. De vloeroppervlakte van de nevenfunctie wordt beperkt tot 
100m².

Volgende activiteiten worden niet toegelaten:

- grootschalige kleinhandel;
- grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving;
-   milieubelastende bedrijvigheid;
-  socio-culturele en recreatieve voorzieningen met lawaaihinder voor de 

omgeving. 

 
Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
hobbylandbouw. ... 
 
Naast de openbare wegen, die op het verordenend plan zijn aangeduid, 
kunnen in de zone nog meer openbare ruimtes worden voorzien. De zone 
voor wonen omvat eveneens de aanleg en het onderhoud van de openbare 
wegenstructuur, parkeerplaatsen, publieke groenaanleg, en alle aanhorige openbare 
nutsvoorzieningen. Horeca: restaurant, café, ... 
 
Bedrijven: stapelplaatsen, kleinschalige ambachtelijke bedrijven, hoogwaardige 
bedrijven bv. autogarage, interieurzaak met werkplaats, stapelplaats voor een 
timmerman ...  
 
Socio-culturele voorzieningen: buurthuis voor senioren, voorzieningen voor 
jeugdwerking, volkstuintjes. 
 
 

2.2 Woningtypologie 
 - aaneengesloten;
 - halfopen bebouwing;
 - open bebouwing. 

Halfopen bebouwing is slechts toegelaten in zoverre de aangrenzende 
percelen bebouwbaar blijven binnen de voorschriften van het RUP. Bij halfopen 
bebouwing moet aan één zijde van de woning een vrije zijtuinstrook van 
minimum 3,0 m gerespecteerd worden. 

2.3 Bouwvoorschriften
Bouwhoogte hoofdvolume:
verticale delen: maximum 7,0 m 
totaal: maximum 12,0 m

Bouwhoogte nevenvolume:
verticale gevels: maximum 3,0 m op de perceelsgrens en onder hoek van 30° 
stijgend tot maximum 6,0 m hoog
Bouwdiepte: 
hoofdvolume: maximum 15,0 m 
nevenvolume: maximum niet bepaald

Minimum afstand van het hoofdgebouw (hoofdvolume + nevenvolume) tot de 
achterkavelgrens bedraagt 5,0 m.
Maximum aantal bouwlagen: 2 (+ 1 bouwlaag in het dakvolume)
Dakvorm is vrij.  
Indien gekozen voor hellend dak dan is de maximum helling 45°. Deze 
dakhelling kan slechts beperkt doorbroken worden door dakkappellen en andere 
uitpandige constructies. 
Indien gekozen wordt voor een teruggetrokken bouwlaag in het dakvolume 
met plat dak (penthouse) dient deze bouwlaag zich in te schrijven binnen het 
maximum gabariet met hellend dak.

Het hoofdvolume (A) is het bouwvolume tussen de voorbouwlijn en de maximum 
bouwdiepte op de verdieping van dit hoofdvolume.
Het nevenvolume (B) is het bouwvolume tussen de maximum bouwdiepte op 
de verdieping van het hoofdvolume en de totale bouwdiepte van de toegelaten 
bebouwing.
Samen vormen ze het hoofdgebouw.
De zone tussen de maximum diepte van het hoofdgebouw en de achterkavelgrens is 
de tuinzone (C). Hierin kunnen bijgebouwen worden geplaatst. 

De hoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel 
tot de nok van het gebouw of de dakrand in geval van een plat dak. Het aanzetpeil 
van de inkomdorpel ligt maximum 0,50 m hoger dan het peil van het openbaar 
domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De gelijkvloerse bouwlaag heeft een maximale bruto hoogte van 4,0 m; vanaf 
de eerste verdieping geldt een maximale bruto hoogte van 3,0 m. Enkel de 
bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag.
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2.4 De bijgebouwen zijn toegelaten in de tuinstrook en/of in de strook naast het 
hoofdgebouw.

De vloeroppervlakte mag maximum 40,0 m² bedragen.

De ruimtelijke parameters van de bijgebouwen zijn gelijk aan de maximale 
parameters van de nevenvolumes.

Een bijgebouw is volume dat gesitueerd is buiten de perimeter voor hoofdgebouw, 
m.a.w. opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, serres, zwembaden, enz..
Bijgebouwen zijn toegelaten in zoverre de maximum terreinbezetting niet wordt 
overschreden.

2.5 Binnen deze zone mag maximum 70% van de perceelsoppervlakte bebouwd 
worden met driedimensionale constructies. Voor de hoekpercelen wordt dit 
percentage opgetrokken tot 85% van de perceelsoppervlakte.

Het hoofdgebouw en de bijgebouwen vormen samen de bebouwing. De maximum 
toegelaten voetprint van de bebouwing (te bebouwen oppervlakte) wordt uitgedrukt 
in % van het betreffende perceel.

2.6 In een vrije zijtuinstrook bij halfopen bebouwing kan een carport worden 
voorzien. Deze moet achter de voorbouwlijn van de woning gesitueerd worden 
en als het ruimtelijk kan, dan zo dat er voor de carport nog 1 staanplaats voor 
een wagen voorzien is.

De constructie moet ofwel op de zijkavelgrens opgetrokken worden (in 
onderhoudsvrij materiaal), ofwel een afstand van minimum 0,5 m respecteren.

De carport is een afdakconstructie die aan minimum 3 kanten volledig open is.

2.7 Stapelen van goederen in open lucht kan onder volgende voorwaarden:

- gestapelde goederen, hoger dan 2 m, moeten binnen worden geplaatst;
- gestapelde goederen, lager dan 2 m, mogen buiten worden geplaatst (achter 

de voorbouwlijn), op voorwaarde dat ze visueel afgeschermd worden vanaf 
het openbaar domein;

- tussen de rooilijn en de voorbouwlijn mogen geen goederen worden 
gestapeld.

2.8 Perceelsafsluitingen
Perceelsbegrenzingen dienen in kwaliteitsvolle materialen te gebeuren. De 
maximale hoogte van de perceelsbegrenzing bedraagt 2 m. 

De perceelsbegrenzing aan het openbaar domein dient uitgevoerd te worden 
als bakstenen muur of als levende haag (eventueel gecombineerd met een 
staaldraadafsluiting).

Bij de inrichting dient met zorg te worden omgegaan met de perceelsbegrenzingen. 
Om deze reden worden geen houten panelen, doekafsluiting, kokosmatten, ... 
toegelaten op de grenzen met het openbaar domein. Bij traditionele woningen met 
een voortuin wordt de tuinmuur of de haag bij voorkeur laag gehouden (bv.70 cm). 
Bij toepassing van een nieuwe woontypologie (bv. patiowoningen), zal een uniforme 
ommuring van 2 m bijdragen tot de architecturale kwaliteit van het project. 
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3. Zone voor wonen in het groen hoofdcategorie: wonen

3.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor wonen in het groen. Binnen deze zone vormen 
wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de 
hoofdfuncties. 

In de zone dient het wonen te overheersen. Minimum één woning per 
bouwperceel is verplicht. 

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden 
verstaan: kleinhandel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, socio-culturele 
voorzieningen. Per perceel zijn de nevenfuncties toegelaten in zowel het 
hoofdgebouw als de bijgebouwen. De vloeroppervlakte van de nevenfunctie 
wordt beperkt tot 100m².

Volgende activiteiten worden niet toegelaten:
- grootschalige kleinhandel;
- grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving;
-   milieubelastende bedrijvigheid;
-  socio-culturele en recreatieve voorzieningen met lawaaihinder voor de 

omgeving. 

 
Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
hobbylandbouw, ... 
 
Horeca: restaurant, café, ... 
 
Bedrijven: stapelplaatsen, kleinschalige ambachtelijke bedrijven, hoogwaardige 
bedrijven bv. autogarage, interieurzaak met werkplaats, stapelplaats voor een 
timmerman, ...  
 
Socio-culturele voorzieningen: buurthuis voor senioren, voorzieningen voor 
jeugdwerking, volkstuintjes. 
 
Naast de openbare wegen, die op het verordenend plan zijn aangeduid, kunnen in de 
zone nog meer openbare ruimtes worden voorzien. 

3.2 Woningtypologie 
 - open bebouwing.

3.3 Bouwvoorschriften
Bouwhoogte hoofdvolume:
verticale delen: maximum 7 m
totaal: maximum 12 m

Bouwhoogte nevenvolume:
verticale gevels: maximum 3,0 m op de perceelsgrens en onder hoek van 30° 
stijgend tot maximum 6,0 m hoog
Bouwdiepte: 
hoofdvolume: maximum 15,0 m 
nevenvolume: maximum niet bepaald

Minimum afstand van het hoofdgebouw (hoofdvolume + nevenvolume) tot de 
achterkavelgrens bedraagt 5,0 m.
Maximum aantal bouwlagen: 2 (+ 1 bouwlaag in het dakvolume)
Dakvorm is vrij.  
Indien gekozen voor hellend dak dan is de maximum helling 45°. Deze 
dakhelling kan slechts beperkt doorbroken worden door dakkappellen en andere 
uitpandige constructies. 
Indien gekozen wordt voor een teruggetrokken bouwlaag in het dakvolume 
met plat dak (penthouse) dient deze bouwlaag zich in te schrijven binnen het 
maximum gabariet met hellend dak.

Het hoofdvolume (A) is het bouwvolume tussen de voorbouwlijn en de maximum 
bouwdiepte op de verdieping van dit hoofdvolume.
Het nevenvolume (B) is het bouwvolume tussen de maximum bouwdiepte op 
de verdieping van het hoofdvolume en de totale bouwdiepte van de toegelaten 
bebouwing.
Samen vormen ze het hoofdgebouw.
De zone tussen de maximum diepte van het hoofdgebouw en de achterkavelgrens is 
de tuinzone (C). Hierin kunnen bijgebouwen worden geplaatst. 

De hoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel 
tot de nok van het gebouw of de dakrand in geval van een plat dak. Het aanzetpeil 
van de inkomdorpel ligt maximum 0,50 m hoger dan het peil van het openbaar 
domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De gelijkvloerse bouwlaag heeft een maximale bruto hoogte van 4,0 m; vanaf 
de eerste verdieping geldt een maximale bruto hoogte van 3,0 m. Enkel de 
bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag.

3.4 De bijgebouwen zijn toegelaten in de tuinstrook en/of in de strook naast het 
hoofdgebouw.

De vloeroppervlakte mag maximum 40,0 m² bedragen.

De ruimtelijke parameters van de bijgebouwen zijn gelijk aan de maximale 
parameters van de nevenvolumes.

Een bijgebouw is volume dat gesitueerd is buiten de perimeter voor hoofdgebouw, 
m.a.w. opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, serres, zwembaden, enz..
Bijgebouwen zijn toegelaten in zoverre de maximum terreinbezetting niet wordt 
overschreden.

3.5 Binnen deze zone mag maximum 50 % van de perceelsoppervlakte bebouwd 
worden met driedimensionale constructies.

Het hoofdgebouw en de bijgebouwen vormen samen de bebouwing. De maximum 
toegelaten voetprint van de bebouwing (te bebouwen oppervlakte) wordt uitgedrukt 
in % van het betreffende perceel.
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3.6 In een vrije zijtuinstrook bij halfopen bebouwing kan een carport worden 
voorzien. Deze moet achter de voorbouwlijn van de woning gesitueerd worden 
en als het ruimtelijk kan, dan zo dat er voor de carport nog 1 staanplaats voor 
een wagen voorzien is.

De constructie moet ofwel op de zijkavelgrens opgetrokken worden (in 
onderhoudsvrij materiaal), ofwel een afstand van minimum 0,5 m respecteren.

De carport is een afdakconstructie die aan minimum 3 kanten volledig open is.

3.7 Stapelen van goederen in open lucht kan onder volgende voorwaarden:

- gestapelde goederen, hoger dan 2 m, moeten binnen worden geplaatst;
- gestapelde goederen, lager dan 2 m, mogen buiten worden geplaatst (achter 

de voorbouwlijn), op voorwaarde dat ze visueel afgeschermd worden vanaf 
het openbaar domein;

- tussen de rooilijn en de voorbouwlijn mogen geen goederen worden 
gestapeld.

3.8 Perceelsafsluitingen
Perceelsbegrenzingen dienen in kwaliteitsvolle materialen te gebeuren. De 
maximale hoogte van de perceelsbegrenzing bedraagt 2 m. 

De perceelsbegrenzing aan het openbaar domein dient uitgevoerd te worden 
als bakstenen muur of als levende haag (eventueel gecombineerd met een 
staaldraadafsluiting).

Bij de inrichting dient met zorg te worden omgegaan met de perceelsbegrenzingen. 
Om deze reden worden geen houten panelen, doekafsluiting, kokosmatten, ... 
toegelaten op de grenzen met het openbaar domein. Bij traditionele woningen met 
een voortuin wordt de tuinmuur of de haag bij voorkeur laag gehouden (bv.70 cm). 
Bij toepassing van een nieuwe woontypologie (bv. patiowoningen), zal een uniforme 
ommuring van 2 m bijdragen tot de architecturale kwaliteit van het project. 

4. Zone voor stedelijk wonen hoofdcategorie: wonen

4.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor stedelijk wonen. 
Binnen deze zone vormen wonen en aan het wonen verwante activiteiten en 
functies de hoofdfunctie.

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: 
kleinhandel, horeca, kleine bedrijven, kantoren en diensten, socio-culturele 
voorzieningen. De vloeroppervlakte van de nevenfunctie wordt beperkt tot 
100m².

De aan het wonen verwante activiteiten en functies worden beperkt tot de 
gelijkvloerse vloeroppervlakte. Enkel activiteiten en functies inpasbaar in 
de omgeving worden toegelaten. De nevenfuncties zijn niet toegelaten in 
bijgebouwen. 

Naast het wonen en aan het wonen verwante functies is de zone ook bestemd
voor (groene en verharde) private en openbare ruimtes.
In deze zone zijn alle boven- en ondergrondse werken toegelaten noodzakelijk
voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van het openbaar domein en voor
de waterhuishouding.

Volgende activiteiten worden niet toegelaten:

- grootschalige kleinhandel;
- grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving;
-   milieubelastende bedrijvigheid;
-  socio-culturele en recreatieve voorzieningen met lawaaihinder voor de 

omgeving.

 
 

 
Socio-culturele voorzieningen: buurthuis voor senioren, voorzieningen voor 
jeugdwerking, volkstuintjes. 
 
Handel, kantoren, ... worden, naast wonen, enkel toegelaten op de gelijkvloerse 
verdieping. De verdiepingen daarboven zijn bestemd voor woonfunctie.

 
 
Naast de openbare wegen, die op het verordenend plan zijn aangeduid, kunnen in 
de zone nog meer openbare ruimtes worden voorzien. De zone voor stedelijk wonen 
omvat eveneens de aanleg en het onderhoud van de openbare wegenstructuur, 
parkeerplaatsen, publieke groenaanleg en alle aanhorige openbare nutsvoorzieningen.

4.2 Woningtypologie 
• eengezinswoningen in aaneengesloten bebouwing;
• gestapelde woningen in aaneengesloten bebouwing;
• appartementswoningen. 

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden 
gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen verschillen 
van appartementsbouw doordat elke woning voorzien is van een individuele private 
toegang vanaf het openbaar domein.

Een meergezinswoongebouw is een gebouw waarin meerdere wooneenheden 
(appartementen, studio’s) toegang krijgen via een gemeenschappelijke 
circulatieruimte. 
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4.3 Woningdichtheid
Er geldt een bruto na te streven woningdichtheid van 25 woningen per hectare.

4.4 Aantal bouwlagen:
• Hoofdvolume :  

maximum 2 bouwlagen + 1 bewoonbare bouwlaag in het  dakvolume.
• Op de koppen van het hoofdvolume:  

maximum 3 bouwlagen + 1 bewoonbare bouwlaag in het dakvolume.. 
Deze mogelijkheid geldt maximaal voor 50% van de grondoppervlakte van 
het hoofdvolume.

• Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog. 

De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale bruto-hoogte van 4 m; vanaf 
de eerste verdieping geldt een maximale bruto-hoogte van 3,5 m. Enkel de 
bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag.

Bijkomende (half-)ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee 
als bouwlaag.

Een ‘bouwlaag in het dakvolume’ kan voorzien worden onder een hellend dakvolume.

De koppen van het hoofdvolume zijn gesitueerd langs de zuidelijke zijde (kant 
Menenstraat) en de noordelijke zijde (kant Normandiëstraat).

Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages... 

Ondergrondse bouwlagen: kelder, parkeergarage, ...  Per definitie moet een half-
ondergrondse bouwlaag minimum 1,50 m onder het maaiveldniveau worden 
gebouwd.

4.5 Bouwvoorschriften hoofdvolume
• Bouwhoogte koppen hoofdvolume:   

verticale delen: maximum 9,5 m + bewoonbaar dakvolume 
totaal: maximum 13,5 m 

• Bouwhoogte hoofdvolume: 
verticale delen: maximum 6,5 m + bewoonbaar dakvolume 
totaal: maximum 9,5 m 

Dakvorm is vrij. Indien gekozen voor
• een derde bewoonbare bouwlaag in het dakvolume van het hoofdvolume;
• een vierde bewoonbare bouwlaag in het dakvolume van de koppen van het 

hoofdvolume
is een hellend dak met een maximum helling van 45° verplicht.
Dakkappelen; in- of uitpandige constructies in het dakvlak worden slechts 
toegelaten indien deze uitkijken op de Menenstraat, Normandiëstraat of de 
gevels van de kerk. 

Indien niet gekozen wordt voor het maximum aantal bouwlagen, is de dakvorm vrij. 
Indien gekozen wordt voor het maximum aantal bouwlagen, dient het dakvolume een 
hellend dak met een maximum helling van 45° te zijn. 
 

Het hellend dak kan slechts doorbroken worden door dakkappellen en andere 
constructies indien deze uitkijken op publiek domein.

4.6 De bijgebouwen zijn toegelaten in de tuinstrook en/of in de strook naast het 
hoofdvolume.

De vloeroppervlakte mag maximum 40,0 m² bedragen.

Een bijgebouw is volume dat gesitueerd is buiten de perimeter voor hoofdgebouw, 
m.a.w. opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, serres, zwembaden, enz..
Bijgebouwen zijn toegelaten in zoverre de maximum terreinbezetting niet wordt 
overschreden.

4.7 Binnen deze zone mag maximum 70% van de perceelsoppervlakte bebouwd 
worden met driedimensionale constructies. 

Het hoofdgebouw en de bijgebouwen vormen samen de bebouwing. De maximum 
toegelaten voetprint van de bebouwing (te bebouwen oppervlakte) wordt uitgedrukt 
in % van het betreffende perceel.

4.8 Speciale aandacht dient uit te gaan naar de inkijk van de woningen op de 
naburige tuinen. Leefvertrekken dienen zo optimaal mogelijk worden ingepland.

Op de bovenste verdiepingen worden leefvertrekken langs de oostzijde best 
vermeden.

4.9 Parkeren dient op eigen terrein te gebeuren.

Ondergrondse parkings zijn toegelaten.

4.10 Stapelen van goederen in open lucht kan onder volgende voorwaarden:

- gestapelde goederen, hoger dan 2 m, moeten binnen worden geplaatst;
- gestapelde goederen, lager dan 2 m, mogen buiten worden geplaatst (achter 

de voorbouwlijn), op voorwaarde dat ze visueel afgeschermd worden vanaf 
het openbaar domein;

- tussen de rooilijn en de voorbouwlijn mogen geen goederen worden 
gestapeld.
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4.11 Perceelsafsluitingen
Perceelsbegrenzingen dienen in kwaliteitsvolle materialen te gebeuren. De 
maximale hoogte van de perceelsbegrenzing bedraagt 2 m. 

De perceelsbegrenzing aan het openbaar domein dient uitgevoerd te worden 
als bakstenen muur of als levende haag (eventueel gecombineerd met een 
staaldraadafsluiting).

Bij de inrichting dient met zorg te worden omgegaan met de perceelsbegrenzingen. 
Om deze reden worden geen houten panelen, doekafsluiting, kokosmatten, ... 
toegelaten op de grenzen met het openbaar domein. Bij traditionele woningen met 
een voortuin wordt de tuinmuur of de haag bij voorkeur laag gehouden (bv.70 cm). 
Bij toepassing van een nieuwe woontypologie (bv. patiowoningen), zal een uniforme 
ommuring van 2 m bijdragen tot de architecturale kwaliteit van het project. 

5. Zone voor lokale bedrijven hoofdcategorie: bedrijvigheid

5.1 Bestemming
De zone is bestemd voor lokale bedrijven.
Een lokaal bedrijf is een kleinschalig bedrijf met een beperkte impact op vlak 
van: 
• ruimte (ruimte-inname & uitwendig voorkomen);
• milieu (geen milieubelastend karakter);
• verkeer (weinig verkeersgenererend).

Volgende soorten bedrijven zijn niet toegelaten:
• grootschalige milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven;
• distributie en groothandel;
• afvalverwerking met inbegrip van recyclage;
• verwerking en bewerking van mest, slib en grondstoffen;
• bedrijven die sterk verkeersgenererend zijn;
• bedrijven die alleen en uitsluitend zijn gericht op kleinhandel en/of 

autonome kantoren.

‘Lokaal’ verwijst niet naar de economische relaties of het verzorgingsgebied van het 
bedrijf.

5.2 De maximale vloeroppervlakte van een lokaal bedrijf bedraagt 5.000 m². Deze 
bedrijven kunnen verzameld worden binnen een bedrijfsverzamelgebouw.

5.3 Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² 
vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. Indien 
het noodzakelijk is voor de veiligheid van het bewakingspersoneel is de niet-
integratie toegelaten.

In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of 
nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf.

5.4 Bouwhoogte
De maximale bouwhoogte van de gebouwen bedraagt 10 m.

5.5 Dakvorm
Daken moeten een horizontaal uitzicht hebben. Dit betekent een verplicht 
gebruik van een plat dak of van sheddaken. 
Een uitzondering op deze verplichte dakvorm kan voor een gedeelte van het 
gebouw worden toegelaten, indien dit deel uitmaakt van het architecturaal 
concept en mede het architecturaal voorkomen bepaalt.

5.6 Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld 
aan de hand van volgende criteria:
• Zorgvuldig ruimteberuik;
• Kwaliteitsvolle aanleg van het perceel en afwerking van de gebouwen;
• De relatie en de impact (o.a. geluid, visuele impact,...) op de in de 

omgeving aanwezige functies en bestemmingen;
• De invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers 

of bezoekers;
• De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid van de Menenstraat;
• Een kwalitatieve architecturale aansluiting van de in- en uitrit op de 

Menenstraat; zowel verkeerstechnisch als naar ruimtelijk voorkomen;
• Voldoende ruimte voor het parkeren, stationeren en manoeuvreren 

van personen- en vrachtwagens op eigen terrein of gegroepeerd voor 
verschillende bedrijven;

• Maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen.

Er wordt gestreefd naar samenhang en eenvoud van materialen en kleur van de 
gebouwen. Dit kan onder meer te gebeuren door:
- het beperken van het aantal verschillende materialen voor de diverse wanden;
- de harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen.

De aansluiting van de parking op de Menenstraat dient een kwalitatief uitgewerkt 
te worden. Dit kan zowel door het afwerken met een architecturaal volume, als het 
uitwerken van een passend ontwerp van de publieke ruimte.

Voor de maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen 
kan ondermeer worden verwezen naar de gewestelijke verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en regenwater. 
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5.7 Parkeerruimte en aansluiting op de openbare wegenis
• Iedere economische entiteit is verplicht op eigen terrein voldoende 

parkeerruimte, stationeerruimte en circulatieruimte aan te leggen voor alle 
wagens van het personeel en de bezoekers, zowel voor personenwagens als 
voor bestel- en vrachtwagens. 

• In- en uitritten voor gemotoriseerd verkeer moeten gebundeld worden langs 
de Menenstraat.

5.8 Mobiliteitstoets
Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning dient gepaard te gaan 
met een mobiliteitstoets. De mobiliteitstoets is een informatief document voor 
de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag. Deze bevat minstens:
• een berekening van de benodigde parkeercapaciteit voor de 

vergunningsplichtige activiteit, en een afweging hoe de toelevering van de 
bedrijven zal gebeuren;

• een berekening van de impact op de verkeersbelasting van de Menenstraat 
(N8).

5.9 Alle voorzieningen, bovengrondse en ondergrondse constructies in functie van 
buffering en infiltratie van hemelwater zijn toegelaten.

5.10 Opslag
De opslag van goederen dient maximaal binnen de gebouwen georganiseerd te 
worden. De opslag in open lucht is slechts beperkt toegelaten onder de volgende 
voorwaarden:
• de opslag mag in geen geval het esthetisch aspect van de omgeving 

schaden. Men dient daartoe preventief de passende maatregelen te nemen;
• de opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende gebouwen en de 

omgeving;
• de opslag mag niet gebeuren aan de voorzijde (zichtbaar vanaf het 

openbaar domein).

5.11 Reclame
Naamaanduidingen, reclamepanelen, lichtreclames en logo’s dienen te worden 
aangebracht tegen de voorgevel van het gebouw en niet boven op het gebouw.

6. Zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen hoofdcategorie: gemeenschapsvoorzieningen

6.1 Het gebied is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen.
Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het 
aanbieden van gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn 
toegelaten.

De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten 
ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al dan 
niet aanwezig zijn van winstoogmerk.

7. Zone voor openbaar groen hoofdcategorie: wonen

7.1 De zone is bestemd voor de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van 
een openbare groenzone. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van deze bestemming zijn toegelaten.

7.2 Deze zone is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang of kleine constructies in functie van het 
recreatieve gebruik en onderhoud van de openbare groenzone. 

7.3 Binnen de zone zijn fiets- en wandelpaden met bijhorende inrichting toegelaten.

7.4 De plaatsing van speelpleinconstructies en beperkte reliëfwijzigingen in functie 
van sport- en speelmogelijkheden zijn toegelaten.

7.5 De verharding in het gebied blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de 
toegankelijkheid en rond sport-, speel-, of rustconstructies. Het algemene 
karakter van de zone moet onverhard en beplant zijn. 
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8. zone voor openbare wegenis hoofdfunctie: lijninfrastructuur 

8.1 Deze zone is bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 
In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die 
openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op 
de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende 
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar 
vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 
toegelaten.

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, 
de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, 
de geluidswerende constructies, voetgangers- of fietsvoorzieningen, de plaatsing van 
zitbanken, muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.

9. Zone voor buffer (overdruk)

9.1 Deze zone is bestemd voor de aanleg van een groenscherm als bufferzone.
Deze buffer heeft tot doel de ruimtelijke afscheiding (visueel scherm), 
geluidsafscherming, beheersing van veiligheidsrisico’s te garanderen naar de 
omliggende woonomgeving.

Een groene buffer moet een overgang vormen tussen twee bestemmingen. 
Naargelang van de aard van de bestemmingen zal de buffer gebiedsspecifiek moeten 
worden ingevuld.

9.2 De bufferzone heeft een minimumbreedte van 5 m. 

Plaatselijk kan hiervan afgeweken worden: waar bestaande en vergund 
(geachte) gebouwen in de buffer aanwezig zijn, of toegangswegen naar de 
bestaande en vergund (geachte) gebouwen, kan de buffer voorzien worden door 
een groene haag of door een muur in kwaliteitsvolle materialen.

 
Plaatselijke versmallingen van de groenbuffer kunnen gemotiveerd worden omwille 
van bestaande toegangswegen, gebouwen of constructies. 
 
Bijvoorbeeld: levende haag, eventueel gecombineerd met staaldraadafsluiting

9.3 De bufferzone wordt (dicht)beplant met streekeigen struiken en hoogstammige 
bomen met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van 
de aanliggende functies.

De aanplanting van de zone kan zo geconcipieerd worden dat de visuele afscherming 
ook tijdens de winterperiode gegarandeerd wordt: dat betekent zowel de 
plantenkeuze als de ruimtelijke opstelling bij de aanplantingen.

9.4 Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud 
van de buffer zijn toegelaten, met inbegrip van de aanleg en het onderhoud 
van toegangswegen, met inbegrip van de aanleg van brandwegen in 
waterdoorlatende verharding indien dit om redenen van brandveiligheid wordt 
opgelegd of van waterbeheersingswerken. 

9.5 Toegangswegen tot de bedrijfsactiviteiten kunnen toegelaten worden voor zover 
ze de omliggende woonfunctie niet in het gedrang brengen.

10. toegang voor gemotoriseerd verkeer (overdruk - indicatief)

10.1 De pijl duidt symbolisch aan waar de gebundelde toegang voor gemotoriseerd 
verkeer voor de zone voor lokale bedrijvigheid’ (zone 5) moet gerealiseerd 
worden. De exacte ligging van het tracé is vrij te bepalen.

Dit is enkel een symbolische aanduiding. .

Rechtstreekse toegang van zones 5 en 6 voor gemotoriseerd verkeer op de Hoge 
Posthoornstraat is niet toegelaten. De ontsluiting van het binnengebied gebeurt via de 
Menenstraat.

10.2 De toegang heeft een minimum breedte van 6 m.

10.3 De toegang wordt ten allen tijde gevrijwaard van bebouwing.

11 toegang voor niet-gemotoriseerd verkeer (overdruk - indicatief)

11.1 De pijl duidt symbolisch aan waar een verbinding voor niet-gemotoriseerd 
verkeer moet worden aangelegd. De exacte ligging van het tracé is vrij te 
bepalen.

Toegang voor gemotoriseerd verkeer is enkel mogelijk in functie van de 
hulpdiensten.

Toegang voor gemotoriseerd verkeer wordt niet permanent voorzien. In uitzonderlijke 
gevallen kunnen de hulpdiensten deze toegang gebruiken.

11.2 Deze doorgang heeft een minimum breedte van 4m.

12 Uiterste grens van de bebouwing (overdruk)

12.1 De lijn aangeduid op het verordenend plan duidt de minimumafstand aan van de 
gebouwenvolumes t.o.v. de gewestweg N8.
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13 Hoogspanningsleiding (overdruk)

13.1 Ter hoogte van deze symbolische overdruk zijn alle werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een 
hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden.
De aanvragen voor vergunningen voor een hoogspanningsleiding en 
aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de onderliggende 
bestemming.
De onderliggende bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, 
exploitatie en wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het 
gedrang worden gebracht.

Hoogspanningsleiding: de aanduiding is bestemd voor bestaande en nieuwe 
hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.

Bij bouw-, graaf- en constructie-activiteiten in de nabijheid van 
hoogspanningsleidingen en aanhorigheden dient het advies ingewonnen te worden 
van de netbeheerder.

14 Inrichtingsstudie (overdruk)

14.1 Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een 
verkavelingsvergunning voor nieuwe constructies wordt door de aanvrager een 
inrichtingsstudie bijgevoegd.

De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het 
licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften 
voor het gebied.

De inrichtingsstudie geeft aan 
• hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot de omliggende bebouwing; 

daarbij wordt minstens rekening gehouden met de privacy en inkijk op de 
omliggende woningen;

• hoe het voorgenomen project ontsluit op de openbare wegenis;
• hoe de publieke ruimte binnen het plangebied zal vormgegeven worden en 

doet een uitspraak over de aanlegprincipes ervan;
• hoe de nieuwe ontwikkeligen gebufferd worden ten opzichte van de 

naastgelegen bedrijfsactiviteiten van zone 5. 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of een 
verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest.

Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan hetzij een bestaande inrichtingsstudie 
bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie.

Op heden is op dit perceel een transportbedrijf actief. Dit kan zijn activiteiten blijven 
verder zetten. Bij stopzetting van de activiteiten, gelden de bestemmingsvoorschriften 
van zone 1. Bijkomend wordt bij elke vergunningsaanvraag een inrichtingsstudie 
gevraagd.

Nieuwe ontwikkelingen zullen een visuele buffer moeten voorzien ten opzichte van 
de naastgelegen bedrijven met hun parkeerruimte. Deze buffer doet mede dienst als 
akoestische buffer.

15 Op te heffen verkavelingen (overdruk)

15.1 De in overdruk aangeduide verkavelingsvergunningen en de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften worden opgeheven.
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