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1 1 .  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 betreff ende zone is dit voorschrift 
logischerwijs niet van toepassing.

 VERORDENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

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 en gepast materiaalgebruik, privacy 
en bezonning.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft 
ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreff ende 
bevoegde overheid om hierover te waken.

De kwaliteit van het openbaar domein wordt beoordeeld in relatie tot de functies en 
de bebouwde omgeving die erbij aansluiten. 

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 over aanbrengen van 
buff ergroen, 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.

Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar nut: straatverlichting, 
straatmeubilair, bushaltes, gas- of elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen, 
rioleringen en andere ondergrondse nutsleidingen en 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 in stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd worden.

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling.

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

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, infi ltratie in de grond, buff ering 
van het verzamelde regenwater.

Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar 
binnen alle bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk doen 
aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone.

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

0.5 Bij de inrichting, de aanleg en het beheer van groen moet ervoor gezorgd 
worden dat dit groen streekeigen, biodiversiteitsrijk en bij voorkeur 
bijenvriendelijk is.

0.6 Publiciteit dient maximaal geïntegreerd te zijn in de globale architectuur van de 
inrichtingen en constructies. Dit aspect maakt integraal deel uit van de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning.
Naamaanduidingen, reclamepanelen, lichtreclame en logo’s kunnen als volgt 
worden voorzien: 
• 1 zuil met gegroepeerde naamaanduidingen per toegang van maximum 1 m 

breed en 3 m hoog
• Een aanduiding op de voorgevel van het gebouw, niet boven op het gebouw

Bewegende lichtreclame is helemaal niet toegelaten. 
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1 Zone voor wonen met nevenfuncties hoofdcategorie: wonen

1.1 Bestemming
De zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. De hoofdfunctie is 
residentieel wonen. De nevenfuncties mogen de woonfunctie van de omgeving 
niet in het gedrang brengen.

Volgende nevenfuncties zijn toegelaten: kantoren en diensten, vrije beroepen.

Nevenfuncties worden beperkt tot het gelijkvloers van het hoofdgebouw, met 
een maximum tot 100 m². Enkel nevenfuncties inpasbaar in de omgeving en 
met een beperkte verkeersaantrekking worden toegelaten. 

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, ...

Het hoofdgebouw is het hoofdvolume (A) + het nevenvolume (B) (zie schets bij 
toelichting artikel 1.3).

1.2 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: eengezinswoningen in halfopen en/of 
open bebouwing

1.3 Bouwvoorschriften
Aantal bouwlagen:
• Hoofdvolume (A): maximum 2 bouwlagen + dakvolume. Bij hellende 

daken wordt in het dakvolume één extra bouwlaag toegelaten binnen het 
voorgestelde gabariet.

• Nevenvolumes (B) zijn maximum één bouwlaag hoog. 
• Bijgebouwen (C) zijn max. 3,5 m hoog.

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De maximale bruto-hoogte voor een bouwlaag bedraagt van 3,5 m. 
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Bijkomende (half-)
ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee als bewoonbare 
bouwlaag.

Gabariet:
Gelijkvloers (A+B): maximum bouwdiepte = 20 m
Verdieping (A): maximum bouwdiepte = 12 m

Elke dakvorm is toegelaten. 
Bij hellende daken geldt een maximum helling van 45°. 

De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7m.

Onder dakvolume wordt verstaan een hellend dak of een volume met teruggetrokken 
bouwlijn dat zich binnen de contouren van een hellend dak kan inschrijven. 

1.4 Terreinbezetting
Maximum terreinbezetting per perceel: 50%. 
Voor de terreinbezetting wordt alle bebouwing in rekening gebracht 
(hoofdvolume, nevenvolume, bijgebouw). 
Minimaal 25% van elk perceel moet bestaan uit tuin- en groenaanleg.

1.5 Vrije tuinstroken
Zijtuinstroken
Halfopen bebouwing: aan één zijde van het hoofdgebouw geldt een minimale 
vrije zijtuinstrook van 3 m.
Open bebouwing: aan beide zijden van het hoofdgebouw geldt een minimale 
vrije zijtuinstrook van 3 m.
Afstand achterperceelsgrens t.o.v. hoofdgebouw: minimum 8 m.

In een vrije zijtuinstrook kan een carport worden voorzien. Deze wordt op 
een afstand van minimum 0,5 m van de perceelsgrens gebouwd of op de 
perceelsgrens in onderhoudsvrij materiaal. De carport wordt minstens 3 m 
achter de bouwlijn van de voorgevel gebouwd.

hoofdgebouw: hoofdvolume (A) + nevenvolume (B)
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1.6 Bijgebouwen
Bijgebouwen kunnen gerealiseerd worden ofwel op de perceelsgrens, ofwel op 
een afstand van minimum 1 m van de perceelsgrens.
Indien ze op de perceelsgrens worden uitgevoerd, dan moet de wand op de 
perceelsgrens worden uitgevoerd in metselwerk.

1.7 Parkeren
Er geldt een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woongelegenheid.
Ook voor de nevenfuncties is het verplicht op eigen terrein voldoende 
parkeerruimte aan te leggen voor alle wagens van het personeel en de 
bezoekers, zowel voor personenwagens als voor bestel- en vrachtwagens. 

Met 2 parkeerplaatsen wordt bedoeld:
• 1 overdekte autostelplaats (garage of carport) met oprit ervoor
• 1 openlucht parkeerplaats aangelegd in waterdoorlaatbare verharding, bij 

voorkeur met een groen karakter zoals grasdallen

2 zone voor wisselbestemming: handelsactiviteiten of wonen - 
vrijstaande en halfopen bebouwing

hoofdcategorie: wonen

2.1 Voor deze zone geldt een wisselbestemming, handel of wonen. De beide 
bestemmingen zijn telkens van toepassing voor de volledige zone. 
Bij stopzetting van de huidige kleinhandelsactiviteiten kunnen deze functies 
opnieuw worden toegelaten mits de draagkracht van de woonomgeving niet 
wordt overschreden.

Momenteel is in deze zone de Delhaize gevestigd. Wanneer zou worden beslist om 
op deze plek de handelsactiviteiten (zijnde Delhaize of andere kleinhandel) volledig 
stop te zetten, dan kan de zone herbestemd worden in functie van wonen. Deze 
herbestemming gaat dan van kracht voor de volledige zone.  

2.2 Indien voor de bestemming ‘handelsactiviteiten’ wordt gekozen, gelden de 
hieronder beschreven voorschriften.
 
De ‘overdruk 8: voortuinstrook’ is niet van toepassing wanneer voor deze 
bestemming wordt gekozen.

2.3 Bestemming
Deze zone is bestemd voor kleinhandel. Deze voorschriften zijn voor twee 
deelzones van toepassing: 2A en 2B. De voorziene zone voor kleinhandels-
activiteiten is het maximum.
Enkel in de zone 2A wordt op de verdieping wonen toegelaten, mits de 
wooneenheden toegankelijk zijn via een aparte toegang. Elke wooneenheid dient  
een bruto-oppervlakte te hebben van minimum 80 m².

In de toekomst wordt geen verdere uitbreiding aan de kleinhandelszone toegelaten. 
De reden hiervoor is de huidige werking van de site. Deze werking is niet ideaal, 
omwille van de splitsing van de winkel en de parking. De Bosstraat vormt een 
obstakel. Bij verdere uitbreiding kan op deze problematiek geen ruimtelijk 
antwoord worden gegeven. Integendeel, het knelpunt wordt nog groter. Vandaar de 
beleidskeuze om de zone voor handelsactiviteiten als maximaal te beschouwen. 

2.4 Bouwvoorschriften
De maximale bouwhoogte (exclusief technische voorzieningen) bedraagt:
voor zones 2A = 7 m;
voor zone 2B - zie schema hieronder:

Technische voorzieningen zijn ondermeer schouwen, koelinstallaties, ...

2.5 Ten opzichte van de aangrenzende woonpercelen en rooilijn dient een bouwvrije 
strook te worden gerespecteerd van minimum 4 m breed.

2.6 De niet bebouwde delen van de zone (inclusief de bouwvrije stroken) mogen 
worden verhard in functie van parkeren en laden en lossen. 

Deze zone moet hoofdzakelijk onbebouwd blijven, met uitzondering 
van kleinschalige open constructies in functie van de werking van 
de hoofdbestemming en opgericht voor activiteiten waarvoor geen 
milieuvergunning dient te worden aangevraagd. De maximale terreinbezetting 
voor deze constructies bedraagt 15% van de niet bebouwde delen per perceel. 
De bouwhoogte voor deze constructies bedraagt maximum 3,5 m.

Met kleinschalige open constructies wordt bedoeld: constructies van een geringe 
schaal die niet winddicht zijn. Dit zijn allerhande luifelconstructies ondermeer voor het 
stallen van winkelkarren, fi etsen, oplaadpunten elektrische wagens, ... 
De bouw van een luifelconstructie voor een tankstation is niet toegelaten aangezien 
een tankstation milieuvergunningsplichtig is. 
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2.7 De kleinhandelszaak binnen deze zone is verplicht op eigen privaat terrein 
voldoende parkeerruimte, stationeerruimte en circulatieruimte aan te leggen 
voor al het bezoekersparkeren en alle wagens van het personeel, zowel voor 
personenwagens als voor bestel- en vrachtwagens. 
‘Op eigen privaat terrein’ houdt voor deze zone ook in: parkeren op percelen die 
niet tot de zone 2 behoren, maar wel in eigendom zijn of gehuurd worden door 
de uitbater van de kleinhandelszaak én gelegen zijn binnen het plangebied van 
dit RUP.

Een overzicht van de parkeerbehoefte, de verkeersbewegingen, de nodige 
parkeerplaatsen en fi etsstallingen, en de organisatie op het perceel dienen te 
worden toegelicht bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

2.8 Indien voor de bestemming ‘wonen’ wordt gekozen, gelden de voorschriften 
van de zone voor wonen met nevenfuncties (zie voorschriften zone 1).  

De ‘overdruk 8: voortuinstrook’ is wel van toepassing wanneer voor deze 
bestemming wordt gekozen.

In de zone 2B dient tussen het hoofdgebouw en alle zijperceelsgrenzen een 
minimale afstand van 8 m te worden gerespecteerd. 

Gezien een woning binnen de zone 2B aan alle zijden wordt begrensd door woningen, 
moet een verplichte bouwafstand van 8 m worden gerespecteerd; dit om zo 
voldoende privacy te kunnen garanderen naar de buren.

hoofdgebouw: hoofdvolume (A) + nevenvolume (B)

3 zone voor handelsactiviteiten en lokale bedrijven hoofdcategorie: wonen

3.1 De zone is bestemd voor handelsactiviteiten en lokale bedrijven (inclusief 
stapelen en opslag). De perceelsgrootte per activiteit bedraagt maximum 
5.000 m².

Volgende soorten bedrijven zijn niet toegelaten:
• afvalverwerking als hoofdbestemming (met inbegrip van recyclage); 
• verwerking en bewerking van mest, slib en grondstoff en;
• Seveso-inrichtingen, als bedoeld in artikel 3 §1 1e lid van het 

‘Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreff ende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoff en zijn betrokken’;

• bedrijven die sterk verkeersgenererend zijn;
• activiteiten in de zin van luidruchtige recreatie of horeca (bijvoorbeeld 

dancing, feestzaal, karting, schietstand). 

Wonen, ondergeschikt aan de hoofdbestemming, wordt niet toegelaten.

Beperkte afvalverwerking inherent aan het bedrijfsgebeuren en binnen de 
bedrijfsgebouwen is wel mogelijk.

De term ‘sterk verkeersgenererend’ dient te worden beoordeeld in de context van het 
bedrijventerrein:
• Het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk op de gedeelde onbebouwde 

delen van deze zone mogen de aanwezige infrastructuur niet overbelasten.
• Ook de aansluitingen op het lokale verkeersnet moeten de nieuwe 

verkeersbewegingen aankunnen.

Volgende activiteiten vallen bijvoorbeeld niet onder ‘bedrijvigheid’: karting, dancing, 
feestzaal, ...

3.2 Bouwvoorschriften
Bouwhoogte van de gebouwen en constructies bedraagt maximum 7 m.
De voorgevels binnen deze zone dienen zich als één harmonieus geheel te 
presenteren.

3.3 Terreinbezetting
Ten opzichte van de aangrenzende woonpercelen dient een bouwvrije strook te 
worden gerespecteerd van minimum 4 m breed.

3.4 De niet bebouwde delen van de zone (inclusief de bouwvrije stroken) mogen 
worden verhard in functie van parkeren en laden en lossen. 

3.5 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. 
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3.6 De parkeerbehoefte dient volledig binnen de zone 3 worden opgelost.
Ondergrondse parkings, parkeergebouwen of parkeerdaken zijn toegelaten.
• Voor arbeidsextensieve en bezoekersextensieve bedrijven (bijvoorbeeld 

opslag, groothandel) geldt een minimum van 0,5 parkeerplaatsen per 
100 m² bruto- vloeroppervlakte. 

• Voor activiteiten met een showroom, loketfunctie, bezoekerspotentieel geldt 
een minimum van 1 parkeerplaats per 100 m² bruto-vloeroppervlakte. 

• Voor andere types activiteiten dan hierboven omschreven dient de 
parkeerbehoefte op maat in kaart gebracht te worden. 

Een overzicht van de parkeerbehoefte, de verkeersbewegingen, de nodige 
parkeerplaatsen en fi etsstallingen, en de organisatie op het perceel dienen te 
worden toegelicht bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

3.7 De opslag van goederen dient maximaal binnen de gebouwen te worden 
georganiseerd. Enkel heel beperkte opslag met een klein volume is toegelaten. 
Bulk, stortgoederen of opslag in containers wordt niet toegelaten. De opslag 
buiten de gebouwen is toegelaten tot een hoogte tot 1,80 m. De opslag mag 
ook geen geurhinder veroorzaken voor de omgeving. 

4 zone voor wisselbestemming: handelsactiviteiten en lokale 
bedrijven OF wonen - aaneengesloten en halfopen bebouwing

hoofdcategorie: wonen

4.1 Indien voor de bestemming ‘handelsactiviteiten en lokale bedrijven’ wordt 
gekozen, gelden de voorschriften van de betreff ende zone (zie voorschriften 
zone 3). Deze bestemming is enkel geldig in functie van uitbreiding van de 
aangrenzende bedrijfsactiviteiten. 

Het aangrenzende bedrijf is het bedrijf gelegen binnen de zone 5, bij goedkeuring van 
het RUP gekend onder de naam Muys.
De herbestemming kan gefaseerd worden uitgevoerd, in functie van de mogelijkheid 
tot aankoop van één of meerdere van de bestaande woningen in de zone. 

4.2 Indien voor de bestemming ‘wonen - aaneengesloten bebouwing’ wordt 
gekozen, gelden hieronder vermelde voorschriften (4.3 t.e.m. 4.6).

Op vandaag zijn binnen de zone een 4-tal woningen aanwezig.

4.3 Het gebied is bestemd voor residentieel wonen. 
Nevenfuncties worden beperkt tot maximum 50 m² van de vloeroppervlakte van 
het gelijkvloers. Volgende nevenfuncties zijn toegelaten: private diensten en 
kantoren. Er worden in bijgebouwen geen nevenfuncties toegelaten.

4.4 Woningtypologie
Eengezinswoningen in aaneengesloten en/of halfopen bebouwing.

4.5 Bouwvoorschriften
Aantal bouwlagen:
Hoofdvolume (A): maximum 2 bouwlagen + hellend dak
In het dakvolume wordt één extra bouwlaag toegelaten binnen het voorgestelde 
gabariet.
Nevenvolumes (B) zijn maximum één bouwlaag hoog. 
Bijgebouwen (C) zijn max. 3,5 m hoog.

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw.
De maximale bruto-hoogte voor een bouwlaag bedraagt 3,5 m. 
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Bijkomende (half-)
ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee als bewoonbare 
bouwlaag.

De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7 m.

Gabariet:
Verdieping (A): maximum bouwdiepte = 12 m
maximum dakhelling 45°. 

Onder dakvolume wordt verstaan een hellend dak of een volume met teruggetrokken 
bouwlijn dat zich binnen de contouren van een hellend dak kan inschrijven. 

4.6 Terreinbezetting
Aaneengesloten bebouwing - maximum terreinbezetting per perceel: 80%. 
Halfopen bebouwing - maximum terreinbezetting per perceel: 70%. 

Terreinbezetting omvat alle gebouwen en vaste constructies op het perceel. 
Verhardingen en tijdelijke constructies worden niet meegerekend.
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5 zone voor wisselbestemming: handelsactiviteiten en lokale 
bedrijven of wonen met nevenfuncties

hoofdcategorie: wonen

5.1 Voor deze zone geldt een wisselbestemming: handel en lokale bedrijvigheid of 
wonen. Deze bestemmingen zijn perceelsgebonden van toepassing. 
Bij stopzetting van de huidige kleinhandelsactiviteiten of bedrijvigheid 
kunnen deze functies opnieuw worden toegelaten mits de draagkracht van de 
woonomgeving niet wordt overschreden.

Binnen deze zone zijn de bedrijven Muys en Avet opgenomen. Beide bedrijven kunnen  
afzonderlijk de keuze maken om tot een herbestemming naar wonen over te gaan. De 
herbestemming geldt deze niet voor de volledige zone, maar is perceelsgebonden van 
toepassing. 

5.2 Indien voor de bestemming ‘handelsactiviteiten en lokale bedrijven’ wordt 
gekozen, gelden de voorschriften van de betreff ende zone (zie voorschriften 
zone 3). 

5.3 Indien voor de bestemming ‘wonen’ wordt gekozen, gelden de voorschriften 
van de zone voor wonen met nevenfuncties (zie voorschriften zone 1).  

Ook de ‘overdruk 9: parkeren’ is niet langer van toepassing wanneer voor deze 
bestemming wordt gekozen.

Bij woningen die in tweede orde worden gebouwd dient tussen het hoofdgebouw 
en alle zijperceelsgrenzen een minimale afstand van 8 m te worden 
gerespecteerd. 

Bij herbestemming kunnen beide bedrijfspercelen worden ingevuld met woningen in 
tweede orde; dit zijn woningen die achter een ander woonperceel gelegen zijn t.o.v. 
de rooilijn. Gezien deze woningen aan alle zijden zijn begrensd door woningen, moet 
een verplichte bouwafstand van 8 m worden gerespecteerd; dit om zo voldoende 
privacy te kunnen garanderen naar de buren. 

hoofdgebouw: hoofdvolume (A) + nevenvolume (B)

6 zone voor openbare wegenis hoofdcategorie: lijninfrastructuur

6.1 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. 

6.2 Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op 
de ruimtelijke inpassing, buff ers, ecologische verbindingen, kruisende 
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar 
vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 
toegelaten.

6.3 Binnen deze zone is de bouw van kleine inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang inbegrepen en toegelaten, alsook de bouw 
van kleine recreatieve inrichtingen en constructies. 

6.4 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van 
het openbaar domein. Bij wegenis zal in functie van het type de weg worden 
ingericht met een verbindend of verblijvend karakter.

7 overdruk: private oprit

7.1 Deze pijl is een indicatieve aanduiding van de private oprit naar de 
achterliggende woonperceel aansluitend op de Weggevoerdenlaan. 

7.2 De oprit heeft een maximale breedte van 3 m.
De pijl kan worden verschoven over een afstand van maximum 5 m. 

7.3 Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten met het oog op het 
goed functioneren van de weg. Ook de aanleg en het onderhoud van leidingen 
en telecommunicatie-infrastructuur is toegelaten.
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8 overdruk: voortuinstrook

8.1 Deze overdruk is enkel van toepassing op de bestemmingszone 1.
De verharding in de voortuinstrook moet beperkt blijven tot hetgeen 
noodzakelijk is voor de toegankelijkheid van de bebouwing. 

8.2 Op de perceelsgrens zijn enkel hagen tot 1 m hoog toegelaten.
Verharding van de voortuinstrook dient zoveel mogelijk in waterdoorlaatbare 
verharding worden aangelegd.

9 overdruk: parkeren 

9.1 Deze overdrukzone dient hoofdzakelijk onbebouwd te blijven in functie van het 
parkeren en laden en lossen van de aanwezige functies op de percelen gelegen 
binnen de zones 2, 3 en 5. 

Enkel kleinschalige open constructies in functie van de werking van 
de hoofdbestemming en opgericht voor activiteiten waarvoor geen 
milieuvergunning dient te worden aangevraagd zijn toegelaten. De maximale 
terreinbezetting voor deze constructies bedraagt 15% van de niet bebouwde 
delen per perceel. De bouwhoogte voor deze constructies bedraagt maximum 
3,5 m.

Met kleinschalige open constructies wordt ondermeer bedoeld allerhande 
luifelconstructies voor het stallen van winkelkarren, fi etsen, oplaadpunten elektrische 
wagens, ... 
De bouw van een luifelconstructie voor een tankstation is niet toegelaten aangezien 
een tankstation milieuvergunningsplichtig is.

9.2 Groenaanleg
• Er dient een onverharde strook van minimum 3 m te worden behouden 

t.o.v. de Bosstraat. Deze strook moet met groen worden ingericht, met 
uitzondering van private op- en afritten. Private op- en afritten mogen 
volledig worden verhard met een breedte van maximum 6 m. 

• Er geldt een norm van minimum 1 hoogstammige boom per 5 
parkeerplaatsen.

9.3 Het groen en de bomen moeten worden aangelegd en geplant uiterlijk in het 
plantseizoen dat volgt op het verlenen van de eerste stedenbouwkundige 
vergunning.

10 overdruk: af te schaff en verkavelingen

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

11 overdruk: private toegangen

11.1 Ter hoogte van de aanduidingen met de pijlen kan een toegang genomen 
worden voor gemotoriseerd verkeer. 

11.2 Deze pijlen kunnen worden verschoven over een afstand van maximum 20 m. 
Het aantal pijlen kan niet wijzigen. 
Buiten deze pijlen zijn geen bijkomende toegangen toegelaten voor 
gemotoriseerd verkeer. 
De erftoegang heeft een maximale breedte op de rooilijn van 6 m, exclusief de 
nodige draaicirkels voor de aansluiting op de Bosstraat. 

De bestaande toegangen vanop de Bosstraat kunnen behouden blijven tot er een 
grondige herinrichting plaats vindt van de parkeerstrook. Idealiter wordt deze 
heraanleg gezamenlijk ontworpen en uitgevoerd. Indien ieder voor zichzelf de 
parking heraanlegt, dan zal worden aangestuurd om de toegangen tot de parking 
te beperken tot één gebundelde op- en afrit. De reden voor de beperking van het 
aantal toegangen is uit verkeersveilige overweging. Er kunnen in elk geval langs de 
Bosstraat niet meer toegangen worden voorzien dan er op vandaag zijn. 

11.3 Toegangen voor voetgangers en fi etsers of voor brandweer kunnen wel 
onbeperkt langs de rooilijnen worden voorzien. 


