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DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1.1 Ruimtelijke Uitgangspunten 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
1.1.A.  
De voorliggende verkavelingsaanvraag vormt de uitwerking van het principieel 
akkoord dat op 19-07-2017 goedgekeurd werd door de bestendige deputatie 
en waarbij de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied ‘’Omstraeteveld’’ 
werd vrijgegeven. 
 
Er wordt op deze locatie een gerichte ruimtelijke kernversterkende 
wooninbreiding gerealiseerd tussen de Nieuwstraat, Omstraat, Kapelstraat en 
Tapstraat.  
 
 
 
 
 
1.1.B.  
In terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vormgeving en materiaalkeuze 
wordt een verankering met de bestaande structuur in de directe omgeving 
vooropgesteld waarbij een afwerking van het bouwblok Nieuwstraat-
Omstraat-Kapelstraat-Tapstraat wordt gerealiseerd.  
 
 
Door de inplanting van het bouwvolume binnen het bouwkader wordt naar een 
maximaal gebruik van de kavel als private buitenruimte gestreefd. 
 
 
 
1.1.C.  
Binnen de verkaveling wordt duurzame stedenbouw toegepast en wordt 
vooropgesteld om te bouwen volgens duurzame principes. 
 
 

 
De voorwaarden bij het verlenen van het principieel akkoord (dd. 19-07-2017) zijn 
van toepassing. 

- Er worden veilige en toegankelijke fietsenstallingen voorzien bij elke 
woning i.f.v. het stimuleren van duurzame verplaatsingen met de fiets; 

- Het aandeel van 40% bescheiden woningen wordt voorzien in de eerste 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de realisatie van het 
project; 

- De centrale groene zone wordt in de eerste stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de realisatie van het project voorzien; 

- De collectieve waterbuffering wordt geïntegreerd binnen de centrale 
groene zone; 

- Voor de woningen in gesloten bebouwing grenzend aan de centrale 
groene zone wordt een toegang voorzien via de achtertuin.  

 
De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun 
ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake terreinbezetting, inplanting, 
terreinaanleg, vormgeving en materiaalkeuze een harmonisch geheel vormen met 
de karakteristieke landschappelijke en ruimtelijke context van de directe 
omgeving.  
 
Binnen de kavel streeft men naar een optimale benutting van de ruimte, 
waarbij een minimale oppervlakte wordt ingenomen voor bebouwing en 
verharding. Hierbij wordt uitgegaan van het bestaand reliëf, de oriëntatie, de 
situering ten opzichte van de belendende percelen en een voldoende afstand 
van de belendende bouwvolumes. 
 
Duurzame stedenbouw: 

- Alle werken streven een gesloten grondbalans na; 
- Het plangebied wordt maximaal vergroend met streekeigen 

beplanting; 
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De zonnepanelen worden als geïntegreerd onderdeel van het dakvlak 
aangebracht; daar waar mogelijk wordt de geleding van de panelen 
ondersteunt in de gevelgeleding van de gevelopbouw.  
Per woning wordt minstens 1 fietsenstalling per slaapkamer +1 voorzien om 
het gebruik van de fiets te stimuleren voor korte afstanden.  
Groendaken houden het regenwater langer vast en zorgen voor een vertraagde 
regenwaterafvoer. Bijkomend creëren zij een microklimaat. 

- Duurzaam bouwen met hoge beeldwaarde en hedendaags karakter; 
- Alle woningen voldoen minimum aan de normen opgelegd voor BEN 

(Bijna energie neutrale)-woningen.  
- Zonnepanelen vormen geïntegreerd onderdeel van het dakvlak bij 

hellende daken of komen niet boven de dakrand uit bij platte daken.  
- Duurzame verplaatsingen worden gestimuleerd door een voldoende 

grote fietsenberging in de directe nabijheid van de woning te situeren. 
Voor de loten 2 t/m 11 en 41 t/m 51 worden deze bergingen voorzien 
aan de achterzijde voor een vlotte toegang tot de kwalitatieve trage 
verbinding voor voetgangers/fietsers.   

- Bij platte daken op het gelijkvloers wordt gewerkt met groendaken. 
Platte daken op de verdieping worden uitgevoerd met grindballast of 
als groendaken tenzij de deze platte daken voorzien worden van 
zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen of warmtepompen.    

 

1.2 Architecturale uitgangspunten 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
1.2.A. Architecturale uitstraling  
Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur. Bij de 
inplanting, de vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze dient niet enkel 
rekening gehouden te worden met het eigen perceel, maar dient men tevens 
te zorgen voor een kwalitatieve relatie met het openbaar domein en de 
omliggende kavels en/of woningen. 
 
De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruciaal en 
dient te allen tijde gegarandeerd te worden. 
 
Bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk rekening 
gehouden worden met: 

• de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet gestreefd 
worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit van het openbaar domein, van de omliggende percelen en 
van het eigen perceel; 

• optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke 
omgeving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, 

 
De architecturale uitwerking dient hedendaags te zijn en moet op een 
eigentijdse, kwaliteitsvolle manier de ruimtelijke integratie realiseren met de 
bestaande bebouwing in de directe omgeving (qua vorm, structuur, 
afmetingen, verdeling van gevelvlakken, volume, materiaal, …). 
 
 
 
 
 
Tevens moeten de inplanting, vormgeving, maatvoering, materiaalkeuze, enz. 
niet alleen bepaald worden, rekening houdend met de eigen bouwkavel, maar 
moet er in de eerste plaats ook gezorgd worden voor een kwaliteitsvolle relatie 
met: 

• het openbaar domein door inplanting, de buitenaanleg, enz.; 

• de omliggende kavels door het garanderen van normale lichtinval, 
bezonning en privacy, enz. (vooral wat betreft de inplanting van de 
tweede bouwlaag, enz.); 
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vormgeving en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel 
vormen). 

 
Bij verbouwingen en uitbreidingen aan de bestaande volumes wordt dan ook 
bijzondere aandacht besteed aan de architecturale aansluiting in zowel 
vormgeving als materialisatie. Door bij iedere bouwaanvraag ook de gevels van 
de belendende buren mee uit te tekenen in gevelgeleding, materiaalgebruik en 
volumeopbouw wordt inzicht gegeven in de architecturale samenhang met de 
directe omgeving naar de vergunning verlenende overheid. 

• de andere woningen of bijgebouwen van het bouwvolume in geval 
van geschakelde bebouwing. 

 
Bij verbouwingen of uitbreidingen aan de gebouwen wordt de bestaande 
architecturale verschijningsvorm en het materiaalgebruik gehanteerd.  
Bij iedere bouwaanvraag dient het gevelaanzicht en de materialisatie van het 
hoofdgebouw op het eigen kavel en op de linker en/of rechter belendende 
kavel op de plannen aangegeven te worden zodat de architecturale samenhang 
met de directe omgeving kan worden afgelezen. 

1.2.B. Schotelantennes  
 

 
Schotelantennes worden niet toegelaten.  

1.2.C. Materiaalgebruik  
Voor de materialisering dient aangesloten te worden bij de in de directe 
omgeving gebruikte materialen om op deze manier de samenhang naar 
materiaalgebruik met het omliggende woongebied te garanderen.  
 
Door de gevels op en tegen de perceelsgrenzen in dezelfde of passende 
volwaardige gevelmaterialen af te werken dan de overige gevels wordt er 
steeds een afgewerkt architecturaal geheel bekomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het gabarit van het hoofdvolume van de eerstbouwende verplicht t.h.v. 
de mandelige muur te volgen wordt er naar een sterke ruimtelijk 
samenhangende overgang tussen de geschakelde bebouwing onderling 
bewerkstelligt.  
 
De afwerking door de aanbouwende van de blinde gevels op de perceelsgrens 
maakt dat ook bij uitbreidingen aan de woningen steeds een volwaardig 
afgewerkte gevel op de perceelsgrens aanwezig is. Het materiaalgebruik van 

 
Alle constructies dienen afgewerkt te worden in duurzame, volwaardige en 
esthetisch verantwoorde materialen.  
 
 
Bij de keuze van het materiaal moet voldoende rekening worden gehouden 
met een samenhangende beeldwaarde van de gebouwen vanuit het openbaar 
domein. Het materiaal moet zowel qua textuur als kleur aansluiten in haar 
omgeving.  
 
Alle verhardingen, met uitzondering van de verhardingen in het openbaar 
domein worden verplicht uitgevoerd met kleinschalige materialen of andere 
waterdoorlatende materialen tenzij dit omwille van milieutechnische of 
praktische redenen niet haalbaar is en onder voorwaarde dat het afgevoerde 
hemelwater op een snelle en correcte wijze gefilterd, gebufferd, afgevoerd of 
geïnfiltreerd wordt op het eigen terrein.  
 
De gebruikte dakbedekking, het buitenschrijnwerk en de beglazing zijn 
esthetisch verantwoord en in harmonie met de gebruikte materialen in de 
omgeving. De keuze van het dakmateriaal zal voor éénzelfde architecturaal 
samenhangend bouwvolume steeds in harmonie zijn.  
 
In geval van geschakelde bouwvormen moet de afwerking van de zichtbaar 
blijvende blinde gevels uitgevoerd worden door de aanbouwende met 
materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdgebouw. Minstens 70% van de 
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de woning wordt consequent doorgetrokken tenzij er andere afspraken tussen 
de belendende eigenaars onderling schriftelijk worden vastgelegd.  
 
Bij verbouwingen en uitbreidingen wordt er steeds naar het behoud van de 
architecturaal vooropgestelde samenhang gestreefd. Door de materialisatie af 
te stemmen op de reeds gebruikte materialen is er een grotere garantie naar 
architecturale eenheid.  

zichtbare gevels van het bouwvolume dat voorwerp uitmaak van 1 
vergunningsaanvraag dient in baksteen te worden uitgevoerd.  
 
Bij verbouwingen of uitbreidingen dienen zowel de gevelmaterialen als het 
buitenschrijnwerk van het initiële hoofdvolume integraal doorgetrokken te 
worden. 

 

1.3 Bestemming  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
1.3.A.  
Door de ligging van het plangebied in een residentiële omgeving wordt het 
wonen hier als hoofdbestemming vooropgesteld.  

Hoofdbestemming :  
De hoofdbestemming is wonen en beslaat minimaal 70% van de 
vloeroppervlakte van de wooneenheid op het betreffende perceel. 

1.3.B.  
Gelet op de omgeving en het nagestreefde residentiële karakter wordt een 
nevenbestemming voor max. 30% van de vloeroppervlakte per perceel 
toegelaten.    

Nevenbestemming: 
Vrij beroepen en diensten zijn als nevenbestemming toegelaten voor zover ze 
niet hinderlijk zijn voor de woonfunctie.  
 
Nevenbestemmingen kunnen enkel op het gelijkvloers en beslaan maximaal 
30% van de vloeroppervlakte van de wooneenheid op het desbetreffende 
perceel.  
 
Productieactiviteit wordt niet toegelaten.  

1.3.C.  
De gelijkvloerse uitbreiding is complementair aan de hoofdbestemming.  

Gelijkvloerse uitbreidingzone: 
Veranda, overdekte terrassen, uitbreiding leefvertrekken, .. 

1.3.D.  
De vrijstaande bijgebouwen moeten complementair zijn aan de 
hoofdbestemming. De bestemming mag geen hinder vormen voor de normale 
woonkwaliteit. Het betreft oa. tuinbergingen, fietsenstalling, hobbyserres, 
schuilhokken voor huisdieren, poolhouse,…  

Vrijstaande bijgebouwen: 
Vrijstaande bijgebouwen zijn binnen ‘’zone voor tuinen’’ toegestaan als 
carport, gesloten garage, berging of fietsenstalling in functie van de 
ondersteuning van de woonbestemming in zoverre dat binnen de bijzondere 
bepalingen hier geen beperkingen worden opgelegd. 

1.3.E.  
 

Bijgebouwen: 
Autostaanplaats in de vorm van een open staanplaats, garage of carport al dan 
niet met geïntegreerde berging. 

 

1.4 Inplanting  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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1.4.A. Relatie met de bestaande ruimtelijke structuur  
De inplanting dient te gebeuren binnen de grafisch aangeduide zone voor 
hoofdgebouwen. Het bouwvolume moet dermate ontworpen en opgebouwd 
worden dat de woonkwaliteit en privacy van de wooneenheden binnen en 
aangrenzend aan de verkaveling gegarandeerd wordt. 

 
Bij de inplanting van de gebouwen moet zoveel mogelijk rekening worden 
gehouden met de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet 
tevens gestreefd worden naar het behoud en de verbetering van de 
woonkwaliteit van de wooneenheden binnen de verkaveling.  
De inplanting dient te gebeuren binnen de bouwkaders, zoals aangegeven op 
het verkavelingsplan. 
 
Men dient er van uit te gaan dat aan het bestaande maaiveld zo weinig mogelijk 
wordt veranderd en dat het peil van het gelijkvloers van de woning maximaal 
40cm boven de as van de voorliggende weg is gesitueerd. 

1.4.B. Bouwen op de perceelsgrens 
 
 

 
De plaatsing van constructies op of tegen de perceelsgrens is enkel toegelaten 
binnen de zones voor hoofdgebouwen – type 1, - type 2 en –type 4, zone voor 
tuinen, zone voor geschakelde tuinbergingen of zone voor bijgebouwen. 
In de zone voor tuinen is een schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar 
bij de aanvraag gevoegd en is de dakrand nooit hoger dan 3m50. 

1.4.C. Parkeren 
Om een maximaal autoluw straatbeeld te verzekeren wordt het 
bewonersparkeren voorzien op het eigen kavel. 
 
 
 
 
Het bezoekersparkeren voor de woonfunctie wordt ingepast langs de twee 
gebiedsontsluitingswegen in het openbaar domein zodat deze maximaal voor 
meervoudig gebruik kunnen ingezet worden.  
 
Het parkeren i.f.v. vrije beroepen wordt maximaal ingevuld bijkomend op eigen 
terrein om deze bezetting niet af te wentelen op het openbaar domein. 

 
De parkeerplaatsen voor de bewoners worden geïntegreerd op eigenterrein, 
uitgaand van minimaal 2 parkeerplaatsen per kavel. 
Op ieder kavel wordt een carport/garage voorzien binnen het bouwkader of de 
zone voor bijgebouwen alsook een extra parkeerplaats in de zone voor 
voortuinen.  
 
Bezoekersparkeren wordt a ratio van 0,3 pp / wooneenheid ruimtelijk 
verkeerstechnisch gebundeld geïntegreerd in de zone voor wegenis.  
 
 
In geval van een nevenfunctie moet er aangetoond worden dat er per 75m2 
vrij beroep, een extra autostaanplaats op eigen terrein kan worden ingepast. 

1.4.D. Zwembaden 
Gelet op de diverse grootte van loten, wordt er onderscheid gemaakt tussen 
de loten waar de ruimtelijke inpassing van een zwembad wel nog 
landschappelijk mogelijk is zonder verlies aan privaat groen op eigen kavel.  

 
Op de loten groter dan 4,5 are wordt een landschappelijk ingepast zwembad 
toegelaten over maximaal 10% van de kaveloppervlakte op voorwaarde dat er 
een landschapsplan bij de vergunningsaanvraag is gevoegd.  
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1.5 Terreinaanleg  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
1.5.A.  Afsluitingen 
De groene afsluitingen ondersteunen de belevingswaarde op het eigen kavel 
en het belendende kavel, versterken het groen als drager voor de verkaveling 
en bewerkstelligen een landschappelijke verankering met het parkgebied. 

 
Alle afsluitingen tussen percelen of naar het openbaar domein worden enkel 
gerealiseerd in streekeigen groenelementen (hagen, streekeigen beplanting, 
draad met klimop,….). 
 
De afsluitingen kennen een hoogte van max. 2m00 grenzend aan de zone voor 
tuinen. 

1.5.B. Reliëf 
Reliëfwijzigingen worden tot een minimum beperkt. De overgang naar de 
belendende percelen dient op een natuurlijke en landschappelijke manier te 
gebeuren en dient aangetoond te worden door de opmaak van een bij de 
bouwvergunning gevoegd tuinplan. Er mogen onder geen beding lasten 
afgewenteld worden op belendende percelen. 

 
Bij de inplanting van de gebouwen en bij de tuinaanleg moet het bestaande reliëf 
maximaal gerespecteerd worden. Eventuele reliëfwijzigingen kunnen toegestaan 
worden, indien hiervoor een sterke motivatie kan geformuleerd worden, mits ze 
in hun context te verantwoorden zijn én grondverzet en wateroverlast op eigen 
terrein worden opgevangen. 

 

1.6 Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen 
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
1.6.A.  
De Vlaamse Regering keurde op 5 juli 2013 een nieuwe gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater definitief goed. Deze verordening vervangt de 
verordening van 1 oktober 2004 en is een aanzienlijke verstrenging ervan. 
 
Vanwege de ondergrond (leem) zal hemelwater moeilijk infiltreren. Conform 
de voorwaarden voor het vrijgeven van het woonuitbreidingsgebied (dd. 19-
07-2017) dient de buffer berekend te zijn op de verharding van de volledige 
ontwikkeling.  

 
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening, goedgekeurd op 5 juli 2013 
en latere wijzigingen, inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is van 
toepassing. 
 
 
Binnen het centrale collectieve bufferbekken moet de verharding van de 
volledige ontwikkeling (wegenis, verhardingen, footprint woningen op de 
individuele kavels) in één collectief bekken gebufferd worden. 

 

1.7 Fasering 
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
1.7.A. Fasering  
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Het principieel akkoord voor de ontwikkeling van het plangebied werd verleend 
op voorwaarde van een gefaseerde ontwikkeling. Conform de voorwaarden 
voor het vrijgegeven van het woonuitbreidingsgebied (dd. 19-07-2017) wordt 
de verkaveling beschouwd als een gefaseerde ontwikkeling.  

Een eerste schijf van 40% van de woningen is binnen 8 jaar na afgifte van de 
verkavelingsvergunning gerealiseerd. 
Een tweede schijf van 40% van de woningen is binnen 15 jaar na afgifte van de 
verkavelingsvergunning gerealiseerd. 
Op de resterende 20% geldt geen bouwverplichting. 

 
1.8 Voorkooprecht 
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
1.8.A.  
Om de inwoners van Kortessem eerste keuze te geven, werd bij het vrijgegeven 
van het woonuitbreidingsgebied (dd. 19-07-2017) opgelegd dat er middels een 
eenzijdige verbintenis tussen de gemeente Kortessem en de 
projectontwikkelaar sprake is van voorkooprecht gedurende 4 maanden. 

 
De verkavelaar verleent gedurende 4 maanden, na het bekomen van de 
bouwvergunning van de bescheiden woningen op de loten 2 tem 11 en 41 tem 
51, een voorkooprecht aan de inwoners van Kortessem.  
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DEEL 2 : BIJZONDERE BEPALINGEN 
 

2.1 Zone voor hoofdgebouw – type 1  (loten 2 t/m 11 en 41 t/m 51) 

2.1.1. Bouwvoorschriften:  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
2.1.1.A. Bouwvorm   

Grondgebonden ééngezinswoning in halfopen en gesloten bouwvorm. 
2.1.1.B. Inplanting gebouwen  
De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en het 
behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10 m. 

 
Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘’zone voor hoofdgebouw – type 
1’’, zoals aangegeven op het verkavelingsplan.  

2.1.1.C. Afmetingen en daken 
 
 
 
 

 
Bouwdiepte/-breedte  
Binnen de grafisch aangeduide bouwkader voor de zone voor hoofdgebouw – type 
1, zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 

• Bouwdiepte op de verdieping bedraagt maximaal 12m00. 
 
Bouwhoogte:  

• De bebouwing telt maximaal 2 bouwlagen; 

• De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 7m00; 

• De nokhoogte bedraagt maximaal 13m00. 
 
Vloerpeil gelijkvloers:   

• Het vloerpeil bevindt zich maximaal 0m40 boven de as van de voorliggende 
weg.  

 
Dakvorm:  
Voor de loten 2 t/m 11 is de dakvorm hellend of plat. 
Voor de loten 41 t/m 51 is de dakvorm plat. 
 
In het geval van een hellend dak bedraagt de maximale dakhelling van 45°. 
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Voor geschakelde bebouwing (halfopen en gesloten) dient de ruimtelijke 
samenhang over de volledige schakeling te worden bekeken. De kroonlijst en 
nokhoogte van twee of meer geschakelde woningen dient aan te sluiten op 
elkaar. De aanpalende eigenaar dient akkoord te zijn de kroonlijst- en nokhoogte 
te volgen en dit akkoord dient toegevoegd te worden aan de bouwaanvraag.  
 
Indien de aanpalende eigenaar niet akkoord is, geldt verplicht het volgende 
voorschrift: 

• Kroonlijsthoogte: 7m00 t.o.v. peil gelijkvloers; 

• Nokhoogte: 13m00 t.o.v. peil gelijkvloers. 

2.1.1.D. Materialen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit om te voorkomen dat bij latere verbouwingen en uitbreidingen de 
nagestreefde architecturale samenhang tussen de bebouwing verloren gaat. 
 

 
Gevelmaterialen: 

• Duurzame en esthetisch verantwoorde materialen (geen betonpanelen, 
metaalboxen, ..); 

• Hoofdmateriaal: gevelsteen. 
 
Dakmaterialen: 

• Voor platte daken waterdichting afgedekt met groendak.  

• Voor hellende daken pannen of leien.  
 
Bij uitbreidingen of verbouwingen wordt de architecturale samenhang in 
overweging genomen. Bij verbouwingen en beperkte uitbreidingen dienen zowel 
de gevelmaterialen als het buitenschrijnwerk van het initiële hoofdvolume 
integraal doorgetrokken te worden. 

2.1.1.E. Bescheiden woonaanbod  
Bij het vrijgegeven van het woonuitbreidingsgebied werd door de gemeente 
een percentage opgelegd van ten minste 40%. Door het voorzien van 21 
bescheiden woningen wordt er met 41,2% voldaan aan de eis.  
 
Binnen de woonontwikkeling wordt er een verstrenging gedaan op de 
voorwaarden gesteld in het Decreet op Grond- en Pandenbeleid. Een 
bescheiden woning heeft binnen dit verkavelingsplan een maximum 
oppervlakte van 400 m2 of een bouwvolume van maximaal 450 m3. 

 
Het bescheiden woonaanbod wordt gerealiseerd binnen deze bouwkaders met 
een bouwvolume van ten hoogste 450 m3 en wordt in de eerst volgende 8 jaar 
volgend op het afleveren van de verkavelingsvergunning gerealiseerd. 
 
Het bescheiden woonaanbod zal gerealiseerd worden op de loten 2 t/m 11 en 41 
t/m 51. 
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2.2 Zone voor hoofdgebouw – type 2  (loten 12, 13, 15 t/m 20 en 35 t/m 40) 

2.2.1. Bouwvoorschriften:  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
2.2.1.A. Bouwvorm   

Grondgebonden ééngezinswoning in halfopen bouwvorm. 
2.2.1.B. Inplanting gebouwen  
De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en het 
behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10 m. 

 
Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘’zone voor hoofdgebouw – type 
2’’, zoals aangegeven op het verkavelingsplan.  

2.2.1.C. Afmetingen en daken 
 
 
 
 

 
Bouwdiepte/-breedte  
Binnen de grafisch aangeduide bouwkader voor de zone voor hoofdgebouw – type 
2, zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 

• Bouwdiepte op de verdieping bedraagt maximaal 12m00. 
 
Bouwhoogte:  

• De bebouwing telt maximaal 2 bouwlagen; 

• De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 7m00; 

• De nokhoogte bedraagt maximaal 13m00. 
 
Vloerpeil gelijkvloers:   

• Het vloerpeil bevindt zich maximaal 0m40 boven de as van de voorliggende 
weg.  

Dakvorm:  
De dakvorm is hellend of plat. 
In het geval van een hellend dak bedraagt de maximale dakhelling van 45°. 
 
Voor geschakelde bebouwing (halfopen) dient de ruimtelijke samenhang over de 
volledige schakeling te worden bekeken. De kroonlijst en nokhoogte van twee 
geschakelde woningen dient aan te sluiten op elkaar. De aanpalende eigenaar 
dient akkoord te zijn de kroonlijst- en nokhoogte te volgen en dit akkoord dient 
toegevoegd te worden aan de bouwaanvraag.  
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Indien de aanpalende eigenaar niet akkoord is, geldt verplicht het volgende 
voorschrift: 

• Kroonlijsthoogte: 7m00 t.o.v. peil gelijkvloers; 

• Zadeldak met een dakhelling van 45°. 

• Nokhoogte: 13m00 t.o.v. peil gelijkvloers. 

2.2.1.D. Materialen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit om te voorkomen dat bij latere verbouwingen en uitbreidingen de 
nagestreefde architecturale samenhang tussen de bebouwing verloren gaat. 
 

 
Gevelmaterialen: 

• Duurzame en esthetisch verantwoorde materialen (geen betonpanelen, 
metaalboxen, ..); 

• Hoofdmateriaal: gevelsteen. 
 
Dakmaterialen: 

• Voor platte daken waterdichting afgedekt met groendak.  

• Voor hellende daken pannen of leien.  
 
Voor geschakelde bebouwing (halfopen) dient het materiaal en bouwstijl over de 
volledige schakeling te worden bekeken. Deze dient op elkaar aan te sluiten. De 
aanpalende eigenaar dient akkoord te zijn het materiaalgebruik en bouwstijl te 
volgen en dit akkoord dient toegevoegd te worden aan de bouwaanvraag.  
 
Bij uitbreidingen of verbouwingen wordt de architecturale samenhang in 
overweging genomen. Bij verbouwingen en beperkte uitbreidingen dienen zowel 
de gevelmaterialen als het buitenschrijnwerk van het initiële hoofdvolume 
integraal doorgetrokken te worden. 

 
 
 

2.3 Zone voor hoofdgebouw – type 3  (loten 1, 14, 21 t/m 24 en 29 t/m 34) 

2.3.1. Bouwvoorschriften:  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
2.3.1.A. Bouwvorm   

Grondgebonden ééngezinswoning in open bouwvorm. 
2.3.1.B. Inplanting gebouwen   
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De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en het 
behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10 m. 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘’zone voor hoofdgebouw – type 
3’’, zoals aangegeven op het verkavelingsplan.  

2.3.1.C. Afmetingen en daken 
 
 
 
 

 
Bouwdiepte/-breedte  
Binnen de grafisch aangeduide bouwkader voor de zone voor hoofdgebouw – type 
3, zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 

• Het bouwkader van de loten 24 en 32 mogen voor maximaal 80% bebouwd 
worden op het gelijkvloers.  

• Bouwdiepte op de verdieping bedraagt maximaal 12m00. 
Bouwhoogte:  

• De bebouwing telt maximaal 2 bouwlagen; 

• De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 7m00; 

• De nokhoogte bedraagt maximaal 13m00. 
 
Vloerpeil gelijkvloers:   

• Het vloerpeil bevindt zich maximaal 0m40 boven de as van de voorliggende 
weg.  

Dakvorm:  
De dakvorm is hellend of plat. 
In het geval van een hellend dak bedraagt de maximale dakhelling van 45°. 

2.3.1.D. Materialen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit om te voorkomen dat bij latere verbouwingen en uitbreidingen de 
nagestreefde architecturale samenhang tussen de bebouwing verloren gaat. 
 

 
Gevelmaterialen: 

• Duurzame en esthetisch verantwoorde materialen (geen betonpanelen, 
metaalboxen, ..); 

• Hoofdmateriaal: gevelsteen. 
Dakmaterialen: 

• Voor platte daken waterdichting afgedekt met groendak.  

• Voor hellende daken pannen of leien.  
 
Bij uitbreidingen of verbouwingen wordt de architecturale samenhang in 
overweging genomen. Bij verbouwingen en beperkte uitbreidingen dienen zowel 
de gevelmaterialen als het buitenschrijnwerk van het initiële hoofdvolume 
integraal doorgetrokken te worden. 
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2.4 Zone voor hoofdgebouw – type 4  (loten 25 t/m 28) 

2.4.1. Bouwvoorschriften:  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
2.4.1.A. Bouwvorm   

Grondgebonden ééngezinswoning in halfopen bouwvorm. 
2.4.1.B. Inplanting gebouwen  
De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en het 
behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10 m. 

 
Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘’zone voor hoofdgebouw – type 
4’’, zoals aangegeven op het verkavelingsplan.  

2.4.1.C. Afmetingen en daken 
 
 
 
 

 
Bouwdiepte/-breedte  
Binnen de grafisch aangeduide bouwkader voor de zone voor hoofdgebouw – type 
4, zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 

• Bouwdiepte op de verdieping bedraagt maximaal 12m00. 
 
Bouwhoogte:  

• De bebouwing telt maximaal 2 bouwlagen; 

• De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 7m00; 

• De nokhoogte bedraagt maximaal 13m00. 
 
Vloerpeil gelijkvloers:   

• Het vloerpeil bevindt zich maximaal 0m40 boven de as van de voorliggende 
weg.  

 
Dakvorm:  
De dakvorm is hellend. 
In het geval van een hellend dak bedraagt de maximale dakhelling van 45° 

2.4.1.D. Materialen  
 
 
 
 
 

 
Gevelmaterialen: 

• Duurzame en esthetisch verantwoorde materialen (geen betonpanelen, 
metaalboxen, ..); 

• Hoofdmateriaal: gevelsteen. 
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Dit om te voorkomen dat bij latere verbouwingen en uitbreidingen de 
nagestreefde architecturale samenhang tussen de bebouwing verloren gaat. 
 

Dakmaterialen: 

• Voor platte daken waterdichting afgedekt met groendak.  

• Voor hellende daken pannen of leien.  
 
Bij uitbreidingen of verbouwingen wordt de architecturale samenhang in 
overweging genomen. Bij verbouwingen en beperkte uitbreidingen dienen zowel 
de gevelmaterialen als het buitenschrijnwerk van het initiële hoofdvolume 
integraal doorgetrokken te worden. 
 

2.4.1.E. Samenvoeging loten 
Gelet op het residentiele karakter van de Omstraat en Kapelstraat is het op de 
loten 25 t/m 28 toegestaan twee halfopen samen te voegen tot een open 
bebouwing.  

 
In functie van de ruimtelijk verschijningsvorm in de Omstraat en Kapelstraat is 
het toegestaan om de loten 25 en 26 en 27 en 28 samen te voegen tot 1 bouwlot.  

 

2.5 Zone voor voortuinen 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
2.5.A. Inrichting 
 
 
De verharding wordt tot een minimum beperkt om het landelijke karakter van 
de verkaveling en de aansluiting op de directe omgeving te ondersteunen. 
 
 
  
Er wordt een landschappelijke overgang tussen de voorgevel en het openbaar 
domein bewerkstelligt door middel van het aanplanten van de niet verharde 
delen met gras, bodembedekkers en heesters.  
 
Om het parkeren ingevolge de uitbating van een vrij beroep aansluitend aan de 
woonfunctie niet af te wentelen op het openbaar domein worden bijkomende 
verhardingen binnen de zone voor voortuinen toegelaten.  
 
Door geen afsluitingen of constructies toe te laten sluit het groen in de zone 
voor openbare wegenis naadloos aan op de voortuin waardoor de visuele 
scheiding tussen openbaar en privé domein voor de voorgevel vervaagd.  

 
Inrichting als representatieve voortuin. 
 
Verhardingen in de vorm van kleinschalige of waterdoorlatende materialen 
worden enkel toegelaten in functie van het toegang nemen tot de woning. 
Bijkomend wordt een verharding toegelaten ten behoeve van het toegang 
nemen tot de garage en/of carport en de inpassing van een bijkomende, 
landschappelijk geïntegreerde, open autostaanplaats. 
De overige oppervlakten worden ingericht met gras, bodembedekkers en 
heesters.  
 
 
Bij vrije beroepen kan bijkomend per 75 m2 ruimte voor vrije beroepen een 
bijkomende verharding voor 1 extra parkeerplaats voor bezoekers in 
kleinschalige of waterdoorlatende materialen worden toegelaten. 
 
Het oprichten van constructies en het plaatsen van draadafsluitingen is niet 
toegelaten. 
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In functie van de landschappelijke inpassing en de vlotte toegankelijkheid voor 
voetgangers en gemotoriseerd verkeer naar de woning, autostaanplaats, 
garage of carport.  

 
Beperkte reliëfwijzigingen worden enkel toegelaten in functie van het toegang 
nemen tot de woning, open staanplaats of carport/garage. 

 

2.6 Zone voor achtertuinen 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
2.6.A. Inrichting 
 
 
Een zwembad wordt als verharde oppervlakte beschouwd; een zwemvijver 
wordt als groene oppervlakte beschouwd.  
Deze verhouding van max. 30% verharding wordt ingegeven om het groene 
karakter van de direct aansluitende landelijke omgeving binnen de verkaveling 
te verzekeren. 

Private buitenruimte ter ondersteuning van de woonfunctie op het betreffende 
lot.  
 
Max. 30% van de totale zoneoppervlakte van het perceel mag verhard worden in 
de vorm van terrassen, wandelpaden of toegangen. Wandelpaden en toegangen 
worden maximaal in duurzame en waterdoorlatende materialen aangelegd. 
Terrassen, een landschappelijk geïntegreerd zwembad of spelaccommodatie 
kunnen in niet waterdoorlatende verharding toegelaten worden.  
 
Minstens 50% van de bestemmingszone dient effectief als groen met gras, 
bodembedekkers, planten en heesters te worden aangelegd. Het onbebouwde 
gedeelte wordt ingericht als landschappelijk aangelegde tuin.  De inpassing van 
een zwembad wordt toegelaten op min. 1m00 van de perceelsgrens. 

2.6.B. Gelijkvloerse uitbreidingszone 
 
De uitbreidingszone is complementair aan de hoofdbestemming. 

 
Inplanting: 
Inplanting dient te gebeuren binnen de ‘’gelijkvloerse uitbreidingszone’’, zoals 
aangeduid op het verkavelingsplan. 
Bouwhoogte:  

• één bouwlaag; 

• Dakrandhoogte max. 4,00m. 
 
Dakvorm: 

• Plat dak 
 
Gevelmaterialen: 

• Duurzame en esthetisch verantwoorde materialen (geen betonpanelen, 
metaalboxen, ..); 

• Hoofdmateriaal: gevelsteen, duurzame houtsoorten of raampartijen. 
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Dakmaterialen: 

• Voor platte daken waterdichting afgedekt met grindbalast of groendak.  

2.6.C. Tuinbergingen/fietsenstallingen 
 

 
Voorbeeld van houten tuinberging 
 
Voorbeelden van houten constructies zijn houten schuttingen, houten tuinhuis, 
pergola, overdekte terrasoverkappingen, etc. 

 
 
 
Gelet op de diversiteit aan kavelgroottes, wordt er een percentage gehanteerd.  
 
 
De constructies worden maar over max. 1 bouwlaag toegelaten om de 
ruimtelijke inpassing op het lot te verzekeren zonder negatief effect op de 
belendende loten.  

Loten 2 t/m 11, 35 t/m 37 en 41 t/m 51 
Binnen de zone voor geschakelde tuinbergingen worden open of gesloten 
constructies in de vorm van een tuinberging toegelaten al of niet in combinatie 
met veilige en vlot toegankelijke fietsenstallingen, hobbyserres en schuilhokken 
voor huisdieren en kleinvee. Ze hebben een maximale oppervlakte van 18m2 . 
 
Het betreft enkel houten constructies van max. 1 bouwlaag met een bouwhoogte 
van max. 3,20m met plat dak. De daken worden afgewerkt met groendak.  
De geschakelde tuinbergingen worden als een architecturaal samenhangend 
geheel ontworpen en vergund op de laterale perceelsgrens. De onderlinge 
materialisatie wordt maximaal op elkaar afgestemd.  
 
Loten 1, 12 t/m 34, 38 t/m 40 
Hier worden constructies in de vorm van tuinbergingen, fietsenstallingen, 
hobbyserres, schuilhokken voor huisdieren en kleinvee, poolhouse, overdekt 
tuinterras, carport toegelaten over een totale oppervlakte van max. 5m2/are van 
het desbetreffende lot. 
 
Het betreft constructies van max. 1 bouwlaag met een bouwhoogte van max. 
3,20m met plat dak. De daken worden afgewerkt met een groendak.  
 
Loten 53 t/m 58 
Hier worden constructies in de vorm van tuinbergingen, fietsenstallingen, 
overdekt terras, hobbyserres, schuilhokken voor huisdieren en kleinvee, 
poolhouse toegelaten met een maximum oppervlakte van 50% van het 
desbetreffende lot.  
 
Het betreft constructies van max. 1 bouwlaag met een bouwhoogte van max. 
3,20m en dit in functie van het garanderen van de privacy. Minstens 50% van 
deze zone voor tuinen moet onbebouwd blijven. De niet bebouwde ruimte mag 
max. voor 30% verhard worden in waterdoorlatende materialen.  
De constructies worden op de perceelsgrens geplaatst en uitgevoerd in hout of 
in dezelfde volwaardige gevelmaterialen als het woonvolume van de 
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desbetreffende eigenaar. In de gevel op de perceelsgrens worden geen lichten 
en zichten toegelaten.  

2.6.D. recht van erfdienstbaarheid 
 
In functie van de bereikbaarheid van de achtertuinen wordt er op de loten 4 t/m 
11 een erfdienstbaarheid voorzien. 

 
Binnen deze zone is een erfdienstbaarheid met een recht van overpad van 
toepassing. Er worden geen afsluitingen tgv de laterale perceelsgrenzen 
toegelaten.  
 
Deze erfdienstbaarheid wordt opgenomen in de aankoopakte.  

2.6.E. zone voor bijgebouwen 
  
De bijgebouwen dienen complementair te zijn aan de hoofdbestemming en zij 
vooral bestemd voor het oplossen van het bewonersparkeren op eigen terrein. 
De mogelijkheid om een open staanplaats of een open carport wordt in de zone 
steeds toegelaten. Een staanplaats in de vorm van een gesloten garage met 
berging wordt enkel toegelaten op een beperkt aantal loten wanneer de 
materialisatie en vormgeving afgestemd wordt op het belendende 
hoofdvolume.  

 
Bestemming: 
Loten 6,7, 43, 44 en 47:   
Autostaanplaats in de vorm van een open carport of open staanplaats. 
 
Loten 1, 21 t/m 24, 29 t/m 34:   
Autostaanplaats in de vorm van garage, open carport al dan niet met 
geïntegreerde berging of een open staanplaats.   
 
Inplanting: 
Inplanting dient te gebeuren binnen de ‘’zone voor bijgebouwen’’, zoals 
aangeduid op het verkavelingsplan. 
 
Bouwhoogte:  

• één bouwlaag; 

• Dakrandhoogte max. 3,20m. 
 
Dakvorm: 

• Plat dak 
 
Gevelmaterialen: 

• Duurzame en esthetisch verantwoorde materialen (geen betonpanelen, 
metaalboxen, ..); 

 
Dakmaterialen: 

• Platte daken met groendak. 
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2.7 Haagaanplanting 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
2.7.A.  
 

 
Bestemming: 
Visueel afschermend groen. 

2.7.B.  
Door de sterke aanplant van een uniforme haag wordt de beeldwaarde van de 
verkaveling versterkt en ontstaat er een diffuse overgang tussen het privaat 
domein en het openbaar domein.  
De randen van het openbaar domein krijgen hierdoor binnen de verkaveling een 
veel sterkere ruimtelijk-landschappelijke samenhang. 

 
Inrichting: 
Om privacy naar de kavels te versterken en af te schermen van het openbaar 
domein wordt, zoals aangegeven op het verkavelingsplan, het aanplanten van 
streekeigen beplanting met een max. hoogte van 2,00m, verplicht al of niet in 
combinatie met een geplastificeerde draadafsluiting. Deze hagen worden 
aangeplant binnen het plantseizoen volgend op de oplevering van de woning.  
 
 
Binnen de zone voor haagaanplanting is het op de loten 4 t/m 11 ter hoogte van 
de zone voor geschakelde tuinbergingen mogelijk de hagen te vervangen door 
houten tuinbergingen (conform de bepalingen voor de zone voor geschakelde 
tuinbergingen) of houten duurzame en architecturaal geïntegreerde 
tuinschermen.  
Binnen de resterende zone voor haagaanplanting op de loten 4 t/m 11 en de 
loten 41 t/m 51 is het toegestaan de haag over een maximale lengte van 1,8m te 
onderbreken indien ter hoogte van deze doorbreking een visueel gesloten, en 
architecturaal geïntegreerde houten poortje wordt voorzien.  
 
Voor de loten 41 t/m 51 worden onderbrekingen in de haag enkel toegelaten op 
de grens met de zone voor openbaar groen i.f.v. de realisatie van een 
achterontsluiting. 

 

2.8 Zone voor openbaar groen (O.D.) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
2.8.A.  
De centrale zone voor openbaar groen wordt ingericht als een kwalitatieve 
buitenruimte welke in relatie staat met het omgeven openbaar domein.  

 
Bestemming: 
De zone voor openbaar groen wordt bestemd als kwalitatief ingerichte 
buitenruimte. 
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De landschappelijke inpassing van de noodzakelijke hemelwaterbuffering is 
toegelaten. 
Recreatief medegebruik is toegelaten. 
De landschappelijke inpassing van een trage verbinding voor fietsers en 
voetgangers. 

2.8.B.  
Deze zone zal door de verkavelaar worden ingericht als een groenzone en zal 
worden overgedragen ter behoeve van het openbaar domein.  
 

 
Inrichting: 
Uitgevoerd met streekeigen groen en materialisatie in samenhang met de 
omgeving.   
Het ontwerp voorziet in een achterontsluiting van de achtertuinen van de loten 
41 t/m 51.  
De collectieve waterbuffering dient ruimtelijk landschappelijk geïntegreerd te 
worden in deze zone.  

 

2.9 Zone voor openbare wegenis (O.D.) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
2.9.A.  
Deze zone moet de aanleg van het openbaar domein met een 
Hierbij is bijzondere aandacht gewenst voor het langzame verkeer.  
Voor de bewoners is een openbaar domein met de nadruk op verblijfskwaliteit 
zeker gewenst.  

 
Bestemming: 
Deze zone is bestemd voor de aanleg van alle infrastructuur noodzakelijk voor 
een functionele en duurzame verkeersafwikkeling voor alle weggebruikers. Delen 
kunnen worden ingericht als verblijfsgebied. 

2.9.B.  
 
De normale voorzieningen voor een verkeersveilige, esthetische en  
functionele aanleg van een verblijfsgebied met ondergeschikte ontsluiting naar 
de woningen voor gemotoriseerd verkeer wordt vooropgesteld.  

 
Inrichting: 
Alle gebouwen en constructies zijn verboden, uitgezonderd 
verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden, straatmeubilair en  
installaties behorend bij de ondergrondse nutsleidingen.  
De aanleg van de wegenis gebeurt in functie van de verkeersveilige 
verkeersafwikkeling, met aandacht voor het erfkarakter van de aanpalende 
ruimten.  
 
Enkel bezoekersparkeren wordt in de ‘Zone voor openbare wegenis’ toegelaten.  
Binnen het openbaar domein kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals 
elektriciteit, gas, water, T.V.-distributie, telefoon, riolering enz. worden 
aangelegd.  
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2.10 Trage verbinding voor voetgangers/fietsers (O.D.)  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
2.10.A.  
De trage verbinding voor voetgangers/fietsers heeft als doel het gebied 
toegankelijker te maken voor het langzaam verkeer. 
 
De inrichting dient zodanig te worden aangelegd, dat het gemotoriseerd 
verkeer geen doorgang heeft middels deze weg.  

 
Bestemming: 
De zone duidt indicatief aan dat in de onmiddellijke omgeving van deze locatie 
een lokale verbinding gericht op langzaam verkeer. 
 
De zone wordt ingericht als een kwalitatieve fiets- en voetgangersverbinding.  
De aan te leggen trage verbinding is min. 1,80 breed. 
Verhardingen worden uitgevoerd in duurzame, kleinschalige materialen in 
harmonie met de omliggende straten om de functie als voet- en fietspad 
ruimtelijk te onderbouwen. In functie van de inpassing van voldoende 
hemelwaterbuffering kunnen delen van deze verbinding uitgevoerd worden in 
een brugconstructie of vlonderpad in de daartoe geeigende materialen.  

 


