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11 Stedenbouwkundige voorschriften 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING EN VISIE 

 

Artikel 0 Algemene stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

0.1 Algemene inrichtingsstudie  

Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning met het oog op de realisatie 

van bestemmingzone: “zone voor handel” 

dient het bedrijf een algemene inrich-

tingsstudie te voegen. 

De algemene inrichtingsstudie dient zo-

wel de huidige als de gewenste indeling 

van de bedrijfssite weer te geven. 

De inrichtingsstudie is een informatief 

document voor de vergunningsverlenen-

de overheid met het oog op het beoorde-

len van de vergunningsaanvraag. De in-

richtingsstudie geeft aan op welke wijze 

het project in overeenstemming is met 

de stedenbouwkundige voorschriften van 

het RUP. 

Volgende zaken dienen onderdeel uit te 

maken van de inrichtingsstudie: 

 Inplanting van de bedrijfsgebou-

wen; 

 Landschappelijke inpassing van 

het bedrijf; 

 Materiaalgebruik; 

 Parkeerplaatsen, verkeerscircula-

tie en -afwikkeling; 

 Waterbeheersing en maatregelen 

naar duurzaam watergebruik; 

 Milieutechnische maatregelen. 

De algemene stedenbouwkundige inrich-

tingsstudie geeft op een duidelijke wijze 

de beoogde indeling van de volledige be-

drijfssite gelegen binnen onderhavig pro-

vinciaal RUP grafisch en vergezeld van 

een toelichting weer. 

In het bijzonder bevat de inrichtingsstu-

die maatregelen naar waterbeheersing, 

milieutechnische maatregelen, de visuele 

integratie van het bedrijf in het land-

schap en de impact van de beoogde wer-

ken op de omgeving. 

Aanplantingsplannen van de niet-

bebouwde en verharde zones, in het bij-

zonder voor de zone voor buffer maken 

tevens deel uit van het bedrijfsplan. Dit 

heeft als doel op een afdoende wijze te 

kunnen aantonen dat een integratie van 

het bedrijf in het landschap wordt nage-

streefd. 

0.2 Werken en constructies in functie 

van openbaar nut en milieutechni-

sche ingrepen 

 

Werken en constructies in functie van 

openbaar nut en milieutechnische ingre-

pen kunnen in alle zones toegelaten wor-

 

 

 

 

Bij werken van algemeen nut dient de 

regelgeving terzake gerespecteerd te 

worden. 
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den, voor zover de schaal en de bouwka-

rakteristieken (inplanting, gabariet en 

materiaalgebruik) ervan geen afbreuk 

doen aan de kwaliteit van de betreffende 

bestemmingszone. 

 

Werken en constructies in functie van 

openbaar nut zijn bijvoorbeeld het on-

derhoud en inspectie van waterlopen, 

verdeelcabines voor distributie, bushaltes 

(bij wegenis), enz. 

Milieutechnische ingrepen zijn bijvoor-

beeld het omleggen van waterlopen, 

aanpassingswerken aan rioleringen, 

pompinstallaties, enz. 

 

0.3 Waterbeheersing  

 

Het waterbergend vermogen van het 

plangebied mag door de aanleg van de 

bedrijvensite niet verminderd worden. 

De maatregelen die genomen worden in 

functie van waterbeheersing moeten ge-

zien worden in relatie met de betrokken 

bestemmingzone. De schaal en de bouw-

karakteristieken (inplanting, gabariet en 

materiaalgebruik) ervan mogen geen af-

breuk doen aan de kwaliteit van de be-

treffende bestemmingszone. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Hemelwater van daken en verharde 

oppervlakken 

De afvoer van het hemelwater op de da-

ken van de gebouwen en verharde op-

pervlakken, moeten worden opgevangen 

in voldoende gedimensioneerde reser-

voirs en bufferbekkens. Hergebruik van 

hemelwater is verplicht.  

 

3.2. Hemelwater van onbebouwd terrein 

Tenzij anders bepaald door de milieuwet-

geving dient alle regenwater van verhar-

ding opgevangen te worden in reservoirs 

voor hergebruik of infiltratie op eigen ter-

rein. 

Vervuild regenwater dient gebufferd en 

afgevoerd te worden naar de riolering of 

gezuiverd op eigen terrein alvorens lo-

zing, infiltratie of hergebruik.  
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0.4 Bepaling omtrent hoogte 

Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt 

maximaal 0,40 meter hoger dan het peil 

van het openbaar domein op de rooilijn 

en aan de inkomdorpel gemeten. 

Het aantal volle bouwlagen wordt gere-

kend tussen de inkomdorpel en de bo-

venkant kroonlijst. Bij vaststelling van de 

hoogte gerekend in aantal bouwlagen 

wordt een maximale hoogte van 3 meter 

toebedacht. 
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Artikel 1: Zone voor handel 

Categorie van gebiedsaanduiding: „bedrijvigheid‟ 

  

 

1.1 Bestemming 

 

 

Deze zone is bestemd voor handel.  

In nevenbestemming zijn kantoren in 

functie van de handelszaak toegelaten.  

 

Voorzieningen in functie van de bedrijfs-

voering zijn enkel toegelaten in zoverre 

deze noodzakelijk zijn voor de bedrijfs-

voering van de handelszaak. 

 

Deze zone is bestemd voor de bestaande 

doe-het-zelf handelszaak.  

 

 

Onder noodzakelijke voorzieningen in 

functie van de bestaande bedrijfsvoering 

wordt ondermeer verstaan EHBO-ruimte, 

sociale uitrustingen, milieutechnische in-

stallaties, laad- en losplaatsen, stapel-

plaatsen,… 

 

 

1.2 Inrichting en beheer 

 

 

1.2.1 Binnen deze zone is 1 functioneel 

samenhangende bedrijfseenheid toegela-

ten 

 

1.2.2 Maximale bebouwde oppervlakte 

bedraagt 75% van de totale bestem-

mingszone. De inplanting dient te gebeu-

ren binnen de grenzen van de bestem-

mingszone. Er dient een compacte ter-

reinbezetting te worden nagestreefd.  

 

1.2.3 Er dienen voldoende parkeerplaat-

sen voorzien in functie van de handels-

zaak met een duidelijke in en uitrit (al 

dan niet gescheiden) naar de gemeente-

weg, ten oosten van de bestemmingszo-

ne.  

De ontsluiting voor bezoekers /cliënteel is 

gescheiden van de ontsluiting voor het 

laden en lossen in functie van de be-

drijfsvoering.  

 

1.2.4 De maximale nokhoogte t.a.v. het 

aanpalend maaiveld bedraagt 8m. Deze 

bouwhoogte geldt niet voor schoorste-

nen, verluchtingskanalen, antennes ge-

koppeld aan de bedrijfsvoering, voor zo-

ver deze max. 2 % van de totale be-

bouwbare oppervlakte beslaan en mits 

ingeplant op dezelfde minimum afstand  
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van de RUP-grenzen als hun hoogte. De 

maximale kroonlijsthoogte t.a.v. het aap-

land maaiveld bedraagt 6m. De Dakvorm 

is vrij.  

 

1.2.5 Het plaatsen van een afsluiting, 

met een maximale hoogte van 2,5m is 

toegestaan, poorten dienen geïntegreerd 

in deze afsluiting.  

 

1.2.6 Het stapelen van goederen in open-

lucht is toegestaan, met een maximum 

hoogte van 4 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien de aard van de activiteit (doe-het-

zelf) handelszaak is het aangewezen dat 

sommige producten in openlucht kunnen 

worden gestald.  
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Artikel 2: Zone voor wonen 

Categorieën van gebiedsaanduiding: „wonen‟ 

 

 

 

2.1 Bestemming 

 

 

De zone is bestemd voor wonen en aan 

wonen verwante functies. Kleine handels-

zaken of kantoren voor vrije beroepen op 

het gelijkvloers zijn toegelaten 

Met kleine handelszaken wordt detail-

handel op maat van de woonkern be-

doeld. vb. bakker, slager ed. 

 

1.2 Inrichting en beheer  

 

2.2.1 De bestaande toestand is richting-

gevend voor de plaatsing van de woon-

gebouwen t.o.v. de rooilijn.  

 

2.2.2 Meergezinswoning is toegestaan. 

Per woongelegenheid dient minstens 1,5 

parkeerplaats voorzien binnen deze zone.  

 

2.2.3 De maximum bouwhoogte bedraagt 

2 bouwlagen. De dakvorm dient hoofdza-

kelijk hellend te zijn, in het dakvolume 

kan max. 1 nuttige bouwlaag worden 

aangebracht.  

 

2.2.4 De woongelegenheden dienen te 

voldoen aan volgende minimale vloerop-

pervlaktes:  

- 80 m²: woongelegenheid met 1 slaap-

kamer 

- 90 m²: woongelegenheid met 2 slaap 

kamers 

- 100 m²: woongelegenheid met 3 slaap-

kamers  

 

2.2.5 Constructies dienen van dergelijke 

architecturale kwaliteit te zijn dat ze het 

bestaande straatbeeld ondersteunen en 

versterken.  

 

2.2.6 Bebouwing kan tot tegen de zone-

grens aan de kant van de bestaande be-

bouwing (westkant) en tot op 3 m van de 

gemeenteweg (oostkant), met een 

maximale bezettingsgraad van 75%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermee wordt de gemeentelijke beleids-

lijn ivm. meergezinswoningen gevolgd.  
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Artikel 3: Zone voor buffer 

Categorieën van gebiedsaanduiding: „bedrijvigheid‟ 

 

 

 

3.1 Bestemming 

 

 

De zone is bestemd voor groenbuffer. 

 

 

 

3.2 Inrichting en beheer 

 

3.2.1 De zone dient te bestaan uit een 

gesloten groenscherm van streekeigen 

bomen en struiken, traag- en snelgroei-

end, deskundig aangeplant en beheerd. 

Het stapelen van materialen is niet toe-

gestaan.  

 

3.2.2 Draadafsluiting zijn toegestaan, zo-

lang ze geïntegreerd zijn in het groen-

scherm.  

 

3.2.3 Deze buffer dient gerealiseerd het 

eerste plantseizoen na de aflevering van 

de stedenbouwkundige vergunning. 

 

3.2.4 Bestaande, reeds vergunde gebou-

wen en constructies gelegen binnen de 

zone voor buffer kunnen behouden blij-

ven, behoudens bij herbouw.  

 

  

 

 

 

 

 

De bufferzone dient om: 

 het bedrijventerrein visueel af te 

schermen, in te kleden in de om-

geving en om een efficiënte land-

schappelijke inkleding te beko-

men; 

 de architecturale en de estheti-

sche kwaliteit van de bedrijfssite 

te ondersteunen; 

een milieuhygiënische buffer te vormen 

t.o.v. de omgeving. 

 

 


