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Algemene bepalingen

1. Opgave van de voorschriften 
die strijdig zijn met het BPA 
en die opgeheven worden.

De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de  �

verkavelingen V 636, V 935 en V 1010 voor die 
percelen die gelegen zijn binnen het plangebied 
van onderhavig BPA, worden vernietigd bij goed-
keuring van onderhavig BPA.

2. Verordenende kracht van de 
diverse elementen opgeno-
men in onderhavig BPA

Alle bepalingen van dit plan, zowel grafisch als  �

geschreven vormen één geheel.  Bouwwerken 
dienen dus steeds te voldoen aan de meest beper-
kende voorwaarden van deze bepalingen.
Opgemeten, gegevens primeren op de grafische  �

voorstellingen van het plan.

3. Algemene definities

3.1 Bepaling omtrent bebouwingsper-
centage (terreinbezetting)

Is de verhouding van het grondoppervlakte van  �

één of meer bouwwerken ( verhardingen en der-
gelijke constructies die geen gebouwen zijn niet 
inbegrepen) op één terrein of perceel ten aanzien 
van de totale oppervlakte van het terrein of perceel 
binnen betrokken bestemmingszone.

3.2. Bebouwingstype

Met bebouwingstype wordt de wijze aangegeven 
waarop de hoofdgebouwen van aanpalende percelen 
al dan niet aaneengeschakeld worden.  Er worden 3 
types onderscheiden:

Open bebouwing: hoofdgebouwen met 4 vrije  �

gevels en geen enkele gemene gevel met de 
hoofdgebouwen der aanpalende percelen.
Halfopen bebouwing: hoofdgebouwen met 3 vrije  �

gevels en 1 gemene gevel met het hoofdgebouw 
van een der aanpalende percelen en max. per 2 
gekoppeld.
Gesloten bebouwing: hoofdgebouwen met 2 vrije  �

gevels en 2 gemene gevels.

3.3. Terreinbezetting
De terreinbezetting wordt uitgedrukt in ofwel een  �

max. aantal m ² ofwel in het procent van de totale 
bebouwde oppervlakte van het hoofd- en bijge-
bouw t.o.v. de totale oppervlakte van de kavel 
waarop de betreffende bebouwing voorkomt.

3.4. Bouwdiepte
Deze afmetingen gelden voor het hoofdvolume  �

en worden gemeten tussen de voorbouwlijn en 
de achtergevel ter hoogte van de zijgevels of de 
gemeenschappelijke kavelgrens(-zen)

3.5. Inplanting t.o.v. de rooilijn
Bepaalt de minimum afstand t.o.v. de rooilijn. �

3.6. Inplanting t.o.v. de zijkavelgrens
Bepaalt de minimum afstand t.o.v. de zijkavelgrens  �

of zonegrens.

3.7. Inplanting t.o.v. de achterkavel-
grens

Bepaalt de minimum afstand t.o.v. de achterkavel- �

grens of zonegrens.
De achterkavelgrens is de kavelgrens gelegen te- �

genover de rooilijn langs waar het perceel toegan-
kelijk is.  Indien twee of meer kavelgrenzen aan 
deze definitie kunnen voldoen, wordt slechts deze 
grens of grenzen waarop geen gemeenschap-
pelijke muur tussen de hoofdgebouwen bestaat 
of kan opgetrokken worden als achterkavelgrens 
beschouwd.

4. Algemene voorschriften

4.1. Bepaling omtrent huidige toe-
stand

Alle vergunde constructies kunnen hun huidige  �

toestand behouden, bij grondige verbouwing, 
renovatie of nieuwbouw dient te voldoen aan de 
voorwaarden onderschreven in onderhavig BPA.

4.2. Bepaling omtrent ontsluiting
Alle constructies op te richten langsheen nieuwe  �

straten kunnen slechts toegelaten worden nadat 
ze voldoende aangelegd en uitgerust zijn.

4.3. Bepaling omtrent bestemming
In alle voor verbouwing  in aanmerking komende  �

bestemmingszones, uitgezonderd zone 6,  in dit 
plan mogen gebouwen voor gemeenschapsvoor-
zieningen (postkantoor, kinderopvang, lokalen voor 
verenigingen,...) opgericht worden voor zover ze 
voldoen aan de bouwvoorschriften van de betref-
fende zone en mits deze in hun exploitatie geen 
hinder betekenen voor het normaal functioneren 
van de betreffende bestemmingszone.
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4.4. Bepaling omtrent werken/con-
structies in functie van open-
baar nut

Werken en constructies in functie van openbaar  �

nut kunnen in alle zones toegelaten worden voor 
zover de schaal en bouwkarakteristieken (inplan-
ting, gabariet, materiaalgebruik,...) ervan geen 
fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van 
de betreffende bestemmingszone.
Er wordt hier gedacht aan pompgebouwtjes,  �

constructie  ten behoeve van waterhuishouding, 
elektriciteitskabines, verkeersboren, signalisatie,.

4.5. Bepaling omtrent harmonie
De vormgeving, dakhelling en de schaal van de  �

bebouwing dienen de continuïteit in het straatbeeld  
te ondersteunen.

4.6. Bepaling omtrent hoogte
De hoogte van het gebouw wordt gemeten  vanaf  �

het aanzetpijl van de inkomdorpel tot bovenkant 
kroonlijst.
Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt max. 0.40  �

meter hoger dan het peil van het openbaar domein 
op de rooilijn.  Het aantal volle bouwlagen wordt 
gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant 
kroonlijst.  Bij vaststelling van hoogte gerekend in 
aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een 
max. hoogte van  3.50 meter toebedacht, tenzij dit 
anders wordt bepaald in de betrokken zonevoor-
schriften (bv. bij wijze van maximale kroonlijst- en 
/of nokhoogte.)

4.7. Bepaling omtrent reliëf
Reliëfwijzigingen zijn toegestaan mits een maxi- �

male aansluiting op het bestaande reliëf.

4.8. Bepaling omtrent werken in func-
tie van waterbeheer

Werken in functie van waterbeheer zijn steeds  �

toegelaten, dit ongeacht de betrokken bestem-
mingszone en mits dit gebeurt op een ruimtelijk 
interessante manier.

4.9. Bepaling omtrent afsluitingen
Afsluitingen en tuinomheiningen moeten qua  �

materiaal en differentiatie in relatie tot de architec-
tuur van de projectzone staan en met de nodige 
aandacht voor de omringende beplanting en de 
straatprofilering worden ontworpen.
De afsluitingen dienen, bij voorkeur, te bestaan uit  �

streekeigen haag, eventueel gecombineerd met 
palen of draadafsluitingen.  Deze zijn toegelaten 
met een maximale hoogte van 2.2 m.  Onder-
aan de afsluiting mag een vulplaat in gewapend 
cement met een maximum van 0.30 m hoogte 
voorzien worden.  Houten afsluitingen zijn even-
eens toegelaten.  
Afsluitingen bestaande uit beton of kunststof pla- �

ten zijn niet toegelaten.

4.10. Bepalingen omtrent niet be-
bouwde delen

De niet-bebouwde gedeelten van het perceel val- �

len onder de voorschriften met betrekking tot de 
tuin.  Naargelang het type bebouwing kunnen t.o.v. 
het hoofdvolume verschillende stroken in een tuin 
onderscheiden worden, namelijk:

De voortuinstrook begrepen tussen de rooilijn  �

en de voorbouwlijn van het volume.
De zijtuinstroken begrepen tussen de zijkavel- �

grenzen en de zijgevels van het hoofdvolume

de achtertuinstrook begrepen tussen de achter- �

kavelgrens en de achtergevel van het hoofdvo-
lume.

Deze stroken behouden de bouwmogelijkheid  �

vooropgesteld in de bouwvoorschriften.

4.11. Bepaling omtrent de afwerking 
van de gevels

Bij aanbouw dienen de zichtbaar blijvende delen van 
gemene gevels afgewerkt te worden met aanvaard-
bare gevel- en dakmateriaal, in relatie en/of harmonie 
met de aanpalende constructies.
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Zone 1: Gemeenschapsvoor-
zieningen met mogelijkheid 
tot wonen

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1. Hoofdbestemming
De gronden zijn bestemd voor de aanwezige  �

gemeenschapsvoorzieningen, nl. de school, de 
pastorij, het cultureel centrum, ...
De kerk, zone 1 A (grafisch aangeduid op het be- �

stemmingsplan) is bestemd voor religie, onderwijs 
of culturele en sociale activiteiten.
Andere gemeenschapsvoorzieningen kunnen zich  �

eveneens vestigen binnen onderhavige zone
Toeritten, parkeerplaatsen, pleinen, groenvoorzie- �

ningen en een speelplaats zijn eveneens toegela-
ten.

1.2. Nevenbestemming
In nevenbestemming is maximaal één eengezins- �

woningen toegelaten per functie.  De woningen 
moeten geïntegreerd zijn in de gebouwen. 
De zone voor gemeenschapsvoorzieningen zal  �

dominant blijven.
Dancings, horecabedrijven, grootschalige detail- �

handel, tank- en servicestations en andere functies 
en activiteiten die voor abnormale hinder zorgen 
zijn binnen onderhavige zone niet toegelaten.

1.3. Deelzone 1 A 
Deelzone 1 A : Op het perceel zone 1 A (kerk) is  �

geen woonfunctie toegelaten.

2. Inrichtingsvoorschriften

2.1. Inrichting van de niet-bebouwde 
delen.

De niet-bebouwde delen van het perceel op het  �

perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestem-
mingszone dienen ingericht te worden als tuin of 
groenzone.
Maximum 70% van deze ruimte mag worden ver- �

hard, ten behoeve van opritten, parkeerplaatsen, 
tuinpaden en bouwwerken die geen gebouwen 
zijn.

3. Bebouwingsvoorschriften

3.1. Bebouwingspercentage

3.1.1. Algemeen
De bestaande constructie kan in zijn huidige toe- �

stand bewaard worden, dynamisch  verbouwd of 
opnieuw gebouwd met een volume uitbreiding van 
maximaal 25%..
Ten opzichte van het bestaande grondoppervlakte  �

van bebouwing binnen onderhavige zone, mag het 
bebouwingspercentage met max. 25% toenemen.
Bij de berekening van het bijkomend grondopper- �

vlakte wordt uitgegaan van het bestaande grond-
oppervlakte, per perceel, op het ogenblik van de 
opname van de bestaande toestand bij de opmaak 
van het bpa.

3.1.2. Deelzone 1 A
Op het perceel deelzone 1 A (kerk) is geen uitbrei- �

ding toegelaten.

3.2. Inplanting

3.2.1. Algemeen
Maximaal behoud van de bestaande toestand  �

dient nagestreefd te worden.
Verbouwen en herbouwen is toegelaten, indien  �

de architecturale kwaliteit en de zorg voor het 
patrimonium  gewaarborgd blijft.  Enkel ingrepen 
die bijdragen tot een goede ruimtelijke ordening 
worden toegestaan.
Bij heropbouw kan een achteruitbouwstrook voor- �

zien worden van maximaal 5.00 m ten behoeve 
van de veiligheid van onderhavige zone.

3.2.2. Deelzone 1A
De bouwvrije afstand ten opzichte van de kerk  �

(deelzone 1A) bedraagt minimaal 5 m, de bestaan-
de toestand uitgezonderd.

3.3. Bouwhoogte 
De bestaande hoogte van het kerkgebouw is de  �

maximum bouwhoogte voor de kerk
Bij de overige bebouwing binnen onderhavige  �

bestemmingszone zijn maximum twee volle 
bouwlagen toegelaten, met een maximale kroon-
lijsthoogte van 7.00 m, eventueel vermeerderd met 
een onderdakse bouwlaag.

3.4. Dakvorm
De dakvorm is vrij te bepalen.   �

3.5. Materialen
De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit  �

wil zeggen, van hoofd- en bijgebouwen en van 
de bouwwerken die geen gebouwen zijn, dienen 
zowel eigentijds als duurzaam te zijn.  De mate-
rialen voor de van op de openbare weg zichtbare 
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bouwdelen dienen qua kleur, textuur en schaal de 
continuïteit in het straatbeeld te ondersteunen..

3.6. Waardevol lokaal patrimonium
De panden, op het bestemmingsplan symbolisch  �

aangeduid, worden beschouwd als waardevol 
lokaal patrimonium.
Herstellingen, verbouwingen en uitbreidingen  �

dienen in functie te staan van het authentieke ka-
rakter van deze gebouwen, en dienen met respect 
om te gaan met dit patrimonium.
Ieder project die het architecturaal uitzicht van de  �

site en zijn omgeving aanzienlijk wijzigt, kan voor-
gelegd ter advies aan de kwaliteitscommissie.
Deze wordt samengesteld door het College van  �

Burgemeester en Schepenen van de Stad Roese-
lare.

Zone 2 : Parking

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1. Hoofdbestemming
Deze zone is bestemd voor openbare parking als  �

schakel  tussen de kerk en de zone voor sport en 
recreatie.  
Bestemd voor rijstroken, openbare parkeerplaat- �

sen, toeritten, laad- en losplaatsen, openbaar 
groen en pleinfunctie.
Het stapelen van goederen is binnen onderhavige  �

zone verboden.

2. Inrichtingsvoorschriften

2.1 Algemeen
De inrichting is vrij maar dient kwalitatief te zijn. �

Zone 3: Speelzone, sport en 
recreatie

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1 Hoofdbestemming
Openbare speel-, sport- en recreatiezone waarbij  �

alle functies inverband met sport, jeugd- en speel-
activiteiten in deze zone zijn toegelaten (voetbal, 
basketbal, korfbal, speeltuin,...)  

2. Inrichtingsvoorschriften

2.1. Inrichting van de niet-bebouwde 
ruimte

De zone bestaat (overwegend) uit gras en streek- �

eigen beplanting met bijhorend meubilair (banken, 
verlichting, speeltuigen,...).
Verhardingen in functie van de sportactiviteit  �

zijn toegelaten met een maximum van 30% van 
de totale oppervlakte van onderhavige bestem-
mingszone mag verhard worden ten behoeve van 
toegang, sport of recreatieve activiteiten en andere 
constructies die geen gebouw zijn. De verhardin-
gen ten behoeve van wandel en fietspaden dienen 
gerealiseerd te worden in kleinschalige, waterdoor-
latende materialen.
De rest dient een groene inrichting te krijgen �

3. Bebouwingsvoorschriften

3.1 Bebouwingspercentage
De bestaande, vergunde bebouwing mag met  �

maximum 25 % ten opzichte van de bestaande 
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oppervlakte van het gebouw binnen onderhavige 
zone, worden uitgebreid.  Bij de berekening van 
het bijkomend grondoppervlakte is uitgegaan van 
de bestaande grondoppervlakte op het ogenblik 
van de opname van de bestaande toestand  bij de 
opmaak van het bpa.
Bij herbouw kan een nieuwbouw met dezelfde  �

grondoppervlakte opgetrokken worden, met een 
maximale toename van 25% in grondoppervlakte 
ten aanzien van de oorspronkelijke bebouwing.

3.2. Inplanting
De bouwvrije afstand ten opzichte van de zone- �

grens 7, 4, 10 en 9 bedraagt minimaal 5 m.

3.3. Bouwhoogte
Er is maximum 1 bouwlaag toegelaten, vermeer- �

derd met één onderdakse bouwlaag.

3.4. Dakvorm
De dakvorm is vrij te bepalen. �

Zone 4: Woongebied met 
faciliteiten voor bestaand 
transportbedrijf

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1 Hoofdbestemming
De percelen of perceelsdelen binnen deze zone  �

gelegen zijn bestemd voor een bestaand klein-
schalige, niet hinderlijke transportbedrijf, stapel-
plaatsen en bergplaatsen, voor zover de ruimtelij-
ke draagkracht van de (woon) omgeving niet wordt 
overschreden, de activiteit verenigbaar is met zijn 
(woon) omgeving en de aard van het bedrijf en de 
ermee gepaard gaande activiteiten geen abnor-
male hinder en/of risico’s met zich meebrengen;
Bij het verdwijnen van de huidige aldaar geves- �

tigde bedrijvigheid kan geen nieuwe bedrijvigheid 
zich binnen onderhavige bestemmingszone  vesti-
gen, deze zone heeft wonen als nabestemming.

1.2. Nabestemming wonen
Indien de huidige zone bestemd wordt als woon- �

zone moet deze voldoen aan de voorwaarden 
beschreven onder zone 8.

2. Inrichtingsvoorschriften

2.1. Ontsluiting
De aan te leggen wegenis dient aan te sluiten op  �

de nieuwe wegenis van zone 8.
De nieuwe wegenis dient een breedte te hebben  �

van minimum 9.00 m.

2.2. Bebouwingspercentage
De bestaande, vergunde bebouwing mag met  �

maximum 20% ten opzichte van de bestaande 
oppervlakte van het gebouw binnen onderhavige 
zone, worden uitgebreid.  Bij de berekening van 
het bijkomende grondoppervlakte wordt uitge-
gaan van de bestaande vergunde toestand bij de 
opmaak van het bpa.
Uitbreiding is enkel toegelaten, wanneer de activi- �

teit geen nieuw verkeer genereert.
Bijkomende stapeling in open lucht ( naast de  �

huidige stapeling) is niet toegelaten.

2.3. Inplanting
De bouwvrije afstand ten opzichte van de zone- �

grens 7,8 en 10 bedraagt minimaal 5.00 m.

2.4. Bouwhoogte transportbedrijf
Er is maximaal één volle bouwlagen toegelaten,  �

eventueel vermeerderd met een onderdakse 
bouwlaag.
Er is een maximale kroonlijsthoogte van 6.00 m  �

toegelaten.
Maximale nokhoogte: 12.00 m �

2.5. Buffering
Ten opzichte van de aanliggende percelen van  �

zone 7, 8, 10 en 3 dient bij uitbreiding van de 
bestaande activiteit een buffer voorzien te wor-
den. Deze buffer dient gerealiseerd te worden om 
het transportbedrijf visueel af te schermen, in te 
kleden in de omgeving en een milieuhygiënische 
buffer te vormen. 
Binnen deze deelzone zijn alle vormen van verhar- �

dingen en toeritten voor het mechanisch verkeer 
absoluut verboden met uitzondering van reglemen-
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ten aangaande de veiligheid (vb. brandvoorschrif-
ten)..
Voornoemd buffergroen en aanlegwijze dienen  via  �

een inrichtingsvoorstel voorwerp uit te maken van 
de eerstvolgende aanvraag tot stedenbouwkun-
dige vergunning.
Bij het verdwijnen van de huidige aldaar geves- �

tigde bedrijvigheid en de realisatie van wonen als 
nabestemming vervalt de verplichte realisatie tot 
buffering en moet voldaan worden aan de voor-
schriften beschreven onder zone 8.

Zone 5: Woongebied met 
faciliteiten voor bestaande  
glastuinbouw

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1. Hoofdbestemming

De percelen of perceelsdelen binnen deze zone  �

gelegen zijn bestemd voor een bestaande serre in 
functie van een glastuinbouwbedrijf, voor zover de 
ruimtelijke draagkracht van de (woon) omgeving 
niet wordt overschreden, de activiteit verenigbaar 
is met zijn (woon) omgeving en de aard van het 
bedrijf en de ermee gepaard gaande activiteiten 
geen abnormale hinder en/of risico’s met zich 
meebrengen.
Bij het verdwijnen van de huidige aldaar geves- �

tigde bedrijvigheid kan geen nieuwe bedrijvigheid 
zich binnen onderhavige bestemmingszone  vesti-
gen, deze zone heeft wonen als nabestemming.

1.2. Nabestemming wonen
Indien de huidige zone bestemd wordt als woon- �

zone moet deze voldoen aan de voorwaarden 
beschreven onder zone 8.
Het project moet met zone 8, één geheel vormen. �

Zone 6 : Open- en halfopen 
bebouwing

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1. Hoofdbestemming
Onderhavige zone betreft een zone voor het op- �

richten van residentiële woningen.
Gekoppelde woningbouw is toegelaten wanneer  �

dit wordt toegepast op beide percelen.
Kangoeroewoningen, villa-appartementen en man- �

telzorgwoningen zijn eveneens toegelaten. 

1.2. Nevenbestemming
De nevenbestemming dient zich te beperken tot  �

dienstverlening, kantoren, vrije beroepen en dient 
qua volume en voorkomen te voldoen aan de des-
betreffende zonevoorschriften.  
De nevenbestemming mag niet meer bedragen  �

dan 30% van de totale, toegelaten vloeroppervlak-
te, mits motivatie kan hiervan beperkt afgeweken 
worden.
De in nevenbestemming toegelaten bestemmingen  �

naast de woonbestemming kunnen enkele gerea-
liseerd worden als deze niet hinderlijk zijn voor de 
woonomgeving en de privacy respecteren.
Dancings, horecabedrijven, grootschalige detail- �

handel, auto-gelieerde bedrijven of handelszaken 
en  andere functies en activiteiten die niet verenig-
baar zijn met de woonomgeving, die voor abnor-
male hinder zorgen en de rust van de woonomge-
ving kunnen aantasten, zijn binnen onderhavige 
zone niet toegelaten.

2. Bebouwingsvoorschriften
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2.1. Inplanting
De diepte van de voortuinstrook : minimum 5.00  �

meter.
Wanneer een garage grenst aan de voortuinstrook,  �

een bouwvrije zone van 6 m, enkel bij een naar 
binnen kantelende garagepoort is een voortuin-
strook van 5.00 m toegelaten. 
Minimum 4 meter wanneer de zonegrens als  �

zijkavelgrens fungeert. Minimum 0.00 m aan de 
gekoppelde zijde.
Minimum 5.00 meter, wanneer de zonegrens als  �

achterkavelgrens fungeert.

2.2. Deelzone 6 A, inplanting
Inplanting ten opzichte van de rooilijn,  0.00 m  �

Minimum 4 meter wanneer de zonegrens als zijka- �

velgrens fungeert.
Nieuwe bebouwing dient eveneens 4.00 meter van  �

de achterkavelgrens opgericht te worden.

2.3. Bouwhoogte
Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegela- �

ten, eventueel vermeerderd met een onderdakse 
bouwlaag.
Er is een maximale kroonlijsthoogte van 7.00 m  �

toegelaten.
Maximale nokhoogte: 12.00 m �

2.4. Bebouwbare oppervlakte en 
bouwdiepte 

Maximale bouwdiepte gelijkvloers: 20 m �

Maximale bouwdiepte verdieping: 15 m �

Maximaal 40% van de perceeloppervlakte mag  �

bebouwd worden

2.5. Dakvorm
Dakvorm: vrij �

Dakhelling: Maximum 45° �

Dakkapellen zijn in beperkte vorm toegelaten  �

in het dak, waarbij het dakvlak steeds primeert.  
De gezamenlijke breedte van alle dakkapellen, 
standvensters of dakvensters  mag in geen enkel 
geval meer bedragen dan 1/2 van de betrokken 
gevelbreedte.

2.6. Uitbouwen
Uitbouwen zijn toegelaten met een maximale  �

hoogte van 1.50 m.
In de bouwvrije stroken is een bescheiden uitbouw  �

van maximum 0.50 m op de gevels toegelaten, tot 
op 1/3 van de gevelbreedte.

3. Inrichtingsvoorschriften

3.1. Materialen
Gevels: keuze van de materialen is vrij. �

Betonelementen gebruikt als zogenaamde beton- �

platen en palen zijn niet toegelaten.

3.2 Bijgebouwen
Garage en bijgebouw zijn bij iedere bebouwingsty- �

pologie toegelaten.
De oppervlakte van de bijgebouwen mag niet meer  �

bedragen dan 30 m².
De bijgebouwen zijn bestemd voor de berging  �

van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, e.d. 
die inherent  verbonden zijn met de bestemming 
voorzien in de bestemmingszone.
Afzonderlijke bijgebouwen dienen te bestaan uit  �

max. 1 bouwlaag, met een maximale kroonlijst-
hoogte van 3.00 m.  
De dakvorm is vrij met een maximale helling van  �

45° een een maximale nokhoogte van 4.50 m voor 

zover dit ruimtelijk verantwoord is i.f;v. de dakhel-
ling van het hoofdgebouw.
Bijgebouwen dienen opgericht te worden achter de  �

voorbouwlijn van het hoofdgebouw.  Ten opzichte 
van de zij- en achterperceelgrenzen moet een 
afstand van ofwel 0.00 meter (indien koppeling 
mogelijk is), ofwel min. 1.00 meter vrijgehouden 
worden.

3.3. Niet-bebouwde delen
De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel  �

gelegen binnen onderhavige bestemmingszone , 
dienen ingericht te worden als tuin.
Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze per- �

ceelsdelen  mag verhard worden ten behoeve van 
toegang tot de bebouwing binnen onderhavige 
zone, oprit, parkeervoorzieningen, terassen, tuin-
paden en andere constructies die geen gebouw 
zijn.
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Zone 7: Halfopen en geslo-
ten bebouwing

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1. Hoofdbestemming
Onderhavige zone betreft een zone voor het op- �

richten van halfopen en gesloten bebouwing.
Kangoeroewoningen, villa-appartementen en man- �

telzorgwoningen zijn eveneens toegelaten. 
Ter hoogte van de Menensteenweg zijn alle vor- �

men van meergezinswoningen toegelaten.

1.2. Nevenbestemming
De nevenbestemming dient zich te beperken tot  �

dienstverlening, kantoren en detailhandel en dient 
qua volume en voorkomen te voldoen aan de des-
betreffende zonevoorschriften.  
De nevenbestemming bedraagt maximaal 40%  �

van de totale toegelaten vloeroppervlakte bedra-
gen, mits motivatie kan hiervan beperkt afgeweken 
worden.
Ter hoogte van de Meensesteenweg is nevenbe- �

stemming toegelaten over 100% van de gelijk-
vloerse oppervlakte indien op de verdieping steeds 
een woonfunctie aanwezig blijft.
De in nevenbestemming toegelaten bestemmingen  �

naast de woonbestemming kunnen enkele gerea-
liseerd worden als deze niet hinderlijk zijn voor de 
woonomgeving en de privacy respecteren.
Dancings, horecabedrijven, grootschalige detail- �

handel, auto-gelieerde bedrijven of handelszaken 
en andere functies en activiteiten die niet verenig-
baar zijn met de woonomgeving, die voor abnor-
male hinder zorgen en de rust van de woonomge-

ving kunnen aantasten, zijn binnen onderhavige 
zone niet toegelaten.

2. Bebouwingsvoorschriften

2.1. Inplanting
Inplanting ten opzichte van de rooilijn,  0.00 m of  �

2.00 meter
Ten opzichte van de zijkavelgrenzen:   �

Bij koppelbouw of geschakelde woningen: 0.00  �

meter aan de gekoppelde zijde, minimum 3.00 
m aan de vrije zijde.

Ten opzichte van de achterkavelgrens: 5.00 m �

2.2. Bouwhoogte
Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegela- �

ten, eventueel vermeerderd met een onderdakse 
bouwlaag.
Er is een maximale kroonlijsthoogte van 7.00 m  �

toegelaten.
Maximale nokhoogte: 12.00 m �

2.3. Bebouwbare oppervlakte en 
bouwdiepte 

Half-open of gesloten bebouwing �

Maximale bouwdiepte gelijkvloers: 20.00 m �

Maximale bouwdiepte verdieping: 15.00 m �

2.4. Dakvorm
De dakvorm is vrij te bepalen �

Bij hellende daken een dakhelling maximum 45° �

Gebouwen die aansluiten dienen op een ruimtelijk  �

aanvaardbare, kwalitatief en esthetisch verant-
woorde wijze aan te sluiten op de aanpalende 
gebouwen.  Er dient tot op 3.00 m van het aan-

liggende perceel aangesloten te worden op de 
aanpalende dakhoogte en dakvorm.
Dakkapellen zijn in beperkte vorm toegelaten  �

in het dak, waarbij het dakvlak steeds primeert.  
De gezamenlijke breedte van alle dakkapellen, 
standvensters of dakvensters  mag in geen enkel 
geval meer bedragen van 1/2 van de betrokken 
gevelbreedte.

2.5. Uitbouwen
Uitbouwen zijn toegelaten met een maximale  �

hoogte van 1.50 m.
In de bouwvrije stroken is een bescheiden uitbouw  �

van maximum 0.50 m op de gevels toegelaten, tot 
op 1/3 van de gevelbreedte.

2.6. Bijgebouwen
Garage en bijgebouw zijn bij iedere bebouwingsty- �

pologie toegelaten.
De oppervlakte van de bijgebouwen wordt uitge- �

drukt in %. De grondoppervlakte van de bijge-
bouwen mag niet meer bedragen dan 5% van de 
perceelsoppervlakte.
De bijgebouwen zijn bestemd voor de berging  �

van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, e.d. 
die inherent  verbonden zijn met de bestemming 
voorzien in de bestemmingszone.
Afzonderlijke bijgebouwen dienen te bestaan uit  �

max. 1 bouwlaag, met een maximale kroonlijst-
hoogte van 3.00 m.  
De dakvorm is vrij met een maximale helling van  �

45° een maximale nokhoogte van 4.50 m voor 
zover dit ruimtelijk verantwoord is i.f;v. de dakhel-
ling van het hoofdgebouw.
Bijgebouwen dienen opgericht te worden achter de  �

voorbouwlijn van het hoofdgebouw.  Ten opzichte 
van de zij- en achterperceelgrenzen moet een 
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afstand van ofwel 0.00 meter (indien koppeling 
mogelijk is), ofwel min. 1.00 meter vrijgehouden 
worden.

Zone 8 : Projectzone half-
open / gesloten bebouwing

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1. Hoofdbestemming
Onderhavige zone betreft een inbreidingszone  �

voor het oprichten en inrichten van woongelegen-
heden met zowel halfopen als gesloten bebouwing 
en dit onder de vorm van ééngezinswoningen.
Kangoeroewoningen, villa-appartementen en man- �

telzorgwoningen zijn eveneens toegelaten. 
De bebouwing binnen onderhavige wooninbrei- �

ding dient een harmonieus geheel te vormen, wat 
differentiatie qua typologie en voorkomen, evenals 
fasering in uitvoering, niet uitsluit.

1.2. Nevenbestemming
In nevenbestemming zijn vrije beroepen, diensten  �

en kantoren toegelaten voor zover verenigbaar 
met de woonomgeving.
De nevenbestemming mag niet meer bedragen  �

dan 30% van de totale, toegelaten vloeroppervlak-
te, mits motivatie kan hiervan beperkt afgeweken 
worden.

1.3. Deelzone 8 A
De constructie kan zijn huidige toestand be- �

houden, bij grondige verbouwing, renovatie of 
nieuwbouw dient de constructie te voldoen aan de 
voorwaarden onderschreven in onderhavig zone 
(zone 8).

2. Bebouwingsvoorschriften

2.1. Dichtheid
Er dienen binnen onderhavige projectzonewoon- �

gelegenheden gerealiseerd te worden en dit over-
wegend onder de vorm van compacte, aaneen-
gesloten of aaneengeschakelde grondgebonden 
woningen.
Het exact aantal woongelegenheden en woningen  �

wordt vastgelegd binnen het globaal inrichtings-
plan.  Met een minimum van 15 wo/ha.
De inplanting van gebouwen dient op een ruim- �

telijk verantwoorde manier te gebeuren, die het 
straatbeeld ondersteunt en versterkt.
Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpa- �

lende percelen die bebouwd zijn ten behoeve van 
woongelegenheden, geen buitensporige hinder 
ontstaan.

2.2. Ontsluiting
In de projectzone gelegen tussen de Landmans- �

straat en de Kerkhofstraat kunnen maximum 5 
woningen ontsloten worden in noordelijke richting 
via de Landmansstraat, dit in functie van de ont-
wikkeling in zone 10 .
De nieuw aan te leggen ontsluitingsweg van de  �

projectzone heeft een breedte van minimum 9.00 
m.

2.3. Indicatieve aanduiding voor fiets-
doorsteek

De nieuwe wegenis dient aan te sluiten op de  �

Monseigneur Catrystraat en dient via een aan te 
leggen fietspad verbonden te worden met zone 10 
zodat een fiets- en voetgangersverbinding aansluit 
op de Kerkhofstraat. 

2.4. Inplanting
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De plaatsing van de hoofdgebouwen is vrij.  De  �

nieuw op te richten gebouwen dienen harmonieus 
aan te sluiten op de aanpalende gebouwen, en 
dient er een kwalitatieve en esthetisch verant-
woorde aansluiting te gebeuren tussen nieuwe en 
bestaande gebouwen.
Ten opzichte van de kavelgrenzen: �

Tegenover de weggrens is minimum 3.00 m. �

Minimum 3.00 m wanneer de zonegrens als  �

zijkavelgrens fungeert.
Minimum 5.00 m wanneer de zonegrens als  �

achterkavelgrens fungeert.

2.5. Toegelaten bouwdieptes voor 
hoofdgebouwen

De maximaal toegelaten bouwdiepte bedraagt:
Op het gelijkvloers: 20.00 meter vanaf de uiterste  �

grens van het hoofdgebouw
Op de verdieping: 15.00 meter vanaf de uiterste  �

grens van het hoofdgebouw

2.6. Toegelaten bouwhoogtes van de 
hoofdgebouwen

Binnen onderhavige bestemmingszone zijn  �

maximum  twee bouwlagen toegelaten, eventueel 
vermeerderd met een onderdakse bouwlaag.  Bij 
een onderdakse laag kunnen geen dagvertrekken 
(woonkamer, keuken,...) worden ingericht.  Deze 
bouwlaag kan enkel benut worden voor slaapver-
trekken, wasruimtes, berging,...
Maximale kroonlijsthoogte: 7.00 m �

Maximale nokhoogte: 12.00 m �

2.7. Toegelaten dakvormen voor de 
hoofdgebouwen

De dakvorm is vrij te bepalen �

Bij hellende daken een dakhelling maximum 45° �

Gebouwen die aansluiten dienen op een ruimtelijk  �

aanvaardbare, kwalitatief en esthetisch verant-
woorde wijze aan te sluiten op de aanpalende 
gebouwen.  Er dient tot op 3.00 m van het aan-
liggende perceel aangesloten te worden op de 
aanpalende dakhoogte en dakvorm.
Dakkapellen zijn in beperkte vorm toegelaten  �

in het dak, waarbij het dakvlak steeds primeert.  
De gezamenlijke breedte van alle dakkapellen, 
standvensters of dakvensters  mag in geen enkel 
geval meer bedragen van 1/2 van de betrokken 
gevelbreedte.

2.8. Bijgebouwen
Garage en bijgebouw zijn bij iedere bebouwingsty- �

pologie toegelaten.
De oppervlakte van de bijgebouwen wordt uitge- �

drukt in %. De grondoppervlakte van de bijge-
bouwen mag niet meer bedragen dan 5% van de 
perceelsoppervlakte.
De bijgebouwen zijn bestemd voor de berging  �

van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, e.d. 
die inherent  verbonden zijn met de bestemming 
voorzien in de bestemmingszone.
Afzonderlijke bijgebouwen dienen te bestaan uit  �

max. 1 bouwlaag, met een maximale kroonlijst-
hoogte van 3.00 m.  
De dakvorm is vrij met een maximale helling van  �

45° een maximale nokhoogte van 4.50 m voor 
zover dit ruimtelijk verantwoord is i.f;v.  de dakhel-
ling van het hoofdgebouw.
Bijgebouwen dienen opgericht te worden achter de  �

voorbouwlijn van het hoofdgebouw.  Ten opzichte 
van de zij- en achterperceelgrenzen moet een 
afstand van ofwel 0.00 meter (indien koppeling 
mogelijk is), ofwel min. 1.00 meter vrijgehouden 
worden.

3. Inrichtingsvoorschriften

3.1. Materialen
De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit  �

wil zeggen, van hoofd- en bijgebouwen en van 
de bouwwerken die geen gebouwen zijn, dienen 
zowel eigentijds als duurzaam te zijn.  De mate-
rialen voor de van op de openbare weg zichtbare 
bouwdelen dienen qua kleur, textuur en schaal het 
straatbeeld van zones 6 en 7 te ondersteunen

3.2. Inrichting van de niet-bebouwde 
delen van het perceelsdeel, ge-
legen binnen onderhavige be-
stemmingszone.

De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel  �

gelegen binnen onderhavige bestemmingszone , 
dienen ingericht te worden als tuin.
Maximum 1/3 van de oppervlakte van deze per- �

ceelsdelen  mag verhard worden ten behoeve van 
toegang tot de bebouwing binnen onderhavige 
zone, oprit, parkeervoorzieningen, terassen, tuin-
paden en andere constructies die geen gebouw 
zijn. 

3.3. Parkeergelegenheid
Iedere woning beschikt over minimum 1 parkeer- �

ruimte op eigen terrein.
Onder parkeerruimte wordt begrepen, een autos- �

taanplaats onder de vorm van een garage, carport 
of niet-overdekte autostaanplaats.
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Zone 9: Openbare wegenis

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1. Hoofdbestemming
Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en  �

daarbijhorende vrije ruimten zoals groenvoorzie-
ningen en voetpaden, en is eveneens bestemd 
voor voorzieningen inzake het normaal functione-
ren van het verkeer en de aanwezige boven- en 
ondergrondse leidingen.

2. Inrichtingsvoorschriften

De openbare wegenis heeft een breedte van mini- �

mum 10.00 m.

Zone 10: Openbaar groen/
doorgang voetgangers-fiet-
sers

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1. Hoofdbestemming
Deze zone is bestemd voor openbaar groen,  �

fiets- en wandeldoorsteek en is eveneens bestemd 
voor voorzieningen inzake het normaal functione-
ren van het verkeer en de aanwezige boven- en 
ondergrondse leidingen.
Deze doorsteek dient dermate geconcipieerd en  �

ingericht zodat hij niet toegankelijk is voor autover-
keer. dit met uitzonderingen van voertuigen voor 
onderhoud en veiligheid.

2. Inrichtingsvoorschriften

2.1. Inrichtingsvoorschriften
De aanleg dient te worden gerealiseerd met een  �

dichte, gesloten beplanting van streekeigen en 
functioneel groen, deskundig aangelegd en ge-
handhaafd.
De niet benutte ruimte binnen onderhavige zone  �

dient een kwalitatieve, voor de woonomgeving 
waardige inrichting te krijgen.

3. Bebouwingsvoorschriften

3.1. Bebouwingsvoorschriften
In deze zone geldt een absoluut bouwverbod.  Ook  �

het stapelen van goederen is verboden.

Zone 11: Agrarisch gebied

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1. Bestemming
Deze zone is bestemd als agrarisch gebied.  Geen  �

ander grondgebruik is toegelaten dan teelt van 
landbouwgewassen, weiland en hooiland, met in-
begrip van rurale beplantingen, zoals bomenrijen, 
bebossing, houtkanten en perceelsbeplantingen.  
Het is niet toegelaten hier een landbouw- of an- �

dere bedrijfsvestiging te vestigen.  

2. Inrichtingsvoorschriften

2.1. Algemeen
Bij het aanbrengen van beplantingen mogen enkel  �

streekeigen soorten worden aangewend.
Bij het aanbrengen van beplantingen mogen enkel  �

streekeigen soorten worden aangewend.

3. Bebouwingsvoorschriften

3.1. Algemeen
Als afsluitingen zijn, behoudens hagen, slechts  �

palen met draad met een maximale hoogte van 
1.20 m toegelaten.
In deze zone geldt een absoluut bouwverbod.  Ook  �

het stapelen van goederen en het plaatsen van 
schuilhokken is niet toegelaten.
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Zone 12: Bestaand kerkhof

1. Bestemmingsvoorschriften

1.1. Hoofdbestemming
Deze zone is bestemd als kerkhof en voorzie- �

ningen in zake het normaal functioneren van het 
kerkhof.
Eventuele verbouwingen of uitbreidingen, dienen  �

in harmonie te zijn en moeten volledig in functie 
staan van het authentieke karakter van het kerk-
hof.

1.2. Inrichting en beheer
De niet-verharde ruimte dient een groene inrich- �

ting te krijgen, met aandacht voor functionele en 
ecologische aspecten.
De begrenzing van de zone  dient te worden gere- �

aliseerd met een dichte, gesloten beplanting van 
functioneel groen.
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