


Reden: Ik keur dit document goed

Getekend door: Gabriël Acke (Signature)
Getekend op: 2019-12-23 10:44:30 +01:00





















7 

Zone 1 Bestemmingszone Bedrijvenzone 

1. Omschrijving en doelstelling 
In de bestemmingszone moeten te Jabbeke gevestigde bedrijven geherlokaliseerd worden. Het 
betreft kleine tot middelgrote bedrijven die niet milieubelastend zijn, maar omwille van hun 
bedrijvigheid, lawaai- of transporthinder en akuut ruimtegebrek een herlokalisatie wensen. 

Het familiale karakter van deze bedrijven brengt met zich mede dat de bedrijfsleider bij het 
bedrijf wenst te wonen. 
Het verkavelingspatroon van de bedrijvenzone moet er op gericht zijn eerder smalle percelen 
ter beschikking te stellen met uitbreidingsmogelijkheden in de diepte. 

2. Bestemmlngsvoorschrlften 
De gronden aangeduid met beslemmingszone Bedrijvenzone zijn bestemd voor de inrichting 
van een bedrijvenzone op lokaal niveau. 
Binnen de beslemmingszone zijn toegelaten: ambachtelijke bedrijven, groothandels- en 
distributiebedrijven. 
Zijn niet toegelaten: 
- bedrijven met een terreinoppervlakte groter dan 5.000 m2 
- bedrijven die louter uit kleinhandel of diensten bestaan 
- grote metaal- of houtverwerkende bedrijven 
- chemische bedrijven 
- bedrijven die hinderend zijn op het gebied van geluid, geuren en stofuitwasemingen voor de 
ruimere omgeving. 

Nevenbestemming 
Bij elk bedrijf is één woongelegenheid toegelaten. 
De woning zal ofwel ruimtelijk ondergebracht worden in de bedrijfsgebouwen, ofwellos van 
deze gebouwen opgericht worden. In dit laatste geval kan geen bouwvergunning afgeleverd 
worden vooraleer een bouwaanvraag voor de bedrijfsgebouwen wordt ingediend. 

3. lnrlchtlngsvoorschrlften 

3.1. Ontsluiting 
Het nemen van toegangen tot de ambachtelijke zone op de Krauwersstraat is verboden. 
Enkel die percelen die aansluiten op de Gislelsteenweg mogen een rechtstreekse toegang 
nemen op deze weg. 

3.2. Parkeervoorzieningen 
Elk bedrijf moet instaan voor haar eigen behoeften aan parkeervoorzieningen, en dit zowel voor 
bedrijfswagens, voertuigen personeel als voor bezoekers. 
De parkeervoorzieningen kunnen enkel toegestaan worden in de bouwstrook en binnen de 
toegelaten zone voor verhardingen in de strook tussen rooilijn en voorgevelbouwlijn. 

3.3. Hinderbronnen 
Hinderbronnen afkomstig van installaties binnen het bedrijf mogen in hun relatie tot de 
buitenlucht niet georiênteerd worden naar de aanpalende percelen. Dit geldt ook voor de 
opendraaiende ramen en deuren die de ruimte afsluiten waarin de hinderbron zich bevindt. 

3.4. Milieuzonering 
Bij de r.onceptie van het bedrijf op een perceel moeten volgende regels in acht genomen 
worden: 
- aan de buitenranden van de bedrijvenzone zullen niet-hinderende aktiviteiten gesitueerd 
worden; deze niet-hinderende zones (stapelruirnten, kantoren, woning ... ) hebben als doel de 
eventuele hinderbronnen te omgeven door een buffer. 

- hinderbronnen dienen eerder centraal binnen de bouwstrook en de bedrijvenzone te worden 
gelokaliseerd. 












