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Artikel 0: Algemene voorafgaande voorschriften 

Artikel 0.1 Begrenzing van het plangebied 

Deze grens duidt het gedeelte van het grondgebied aan, onderworpen aan de 

voorschriften van bijhorend plan. 

 

Artikel 0.2 Verordenende kracht 

Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften maken deel uit van het 

verordenend gedeelte van dit RUP. 

 

Artikel 0.3 Geldigheid van de algemene bepalingen 

De hierna volgende bepalingen gelden slechts in zover ze niet tegengesproken worden in 

de bepalingen per zone. 

 

Artikel 0.4 Kleinschalige nutsvoorzieningen  

Kleinschalige nutsvoorzieningen en ingrepen in functie van de realisatie en de inplanting 

van de voorzieningen zijn mogelijk in elke zone, voor zover deze zich visueel en 

functioneel inpassen in de inrichtingsaspecten van de desbetreffende zone.  

 

Artikel 0.5 Inpassing gebouwen in stedelijke context (de harmonieregel) 

Elke verbouwing of nieuwbouw dient zich ruimtelijk in te passen in het bouwblok en het 

straatbeeld. Dit betekent dat kroonlijsthoogte, gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik, 

geleding), dakvorm, uitsprongen en materiaalgebruik op een doordachte, 

samenhangende en kwaliteitsvolle wijze moeten opgebouwd worden. Dit betekent niet 

dat de bestaande typologie moet gekopieerd worden. De kwalitatieve inpassing van de 

gebouwen moet blijken uit de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. 

 

Volgende aspecten zullen hierbij beoordeeld worden: 

 geen hinder creëren qua lichtinval, bezonning en privacy naar de aanpalende 

percelen; 

 een materiaalgebruik dat aansluit bij dat van de aanpalende gebouwen of er positief 

mee contrasteert; 

 het project dient aan te sluiten bij de korrelgrootte van het omringende weefsel door 

de maat van de nieuwe kavels af te stemmen op de maat van de bestaande kavels; 

een project dat is afgestemd op de schaal van de omringende bebouwing; 

 het project dient aan te sluiten op de kroonlijsthoogte van het omringende 

bestaande weefsel door de kroonlijsthoogte van de nieuwe bebouwing af te stemmen  
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op de kroonlijsthoogte van de bestaande bebouwing waarbij een beperkte afwisseling 

in hoogte wordt toegelaten; 

 het project overschrijdt de ruimtelijke draagkracht niet; 

 het bestaan van een kwaliteitsvolle relatie tussen de oude en nieuwe architectuur 

en het bestaande weefsel. 

 

Artikel 0.6 Materialen 

Er wordt gekozen voor duurzame materialen. Bij de bouwaanvraag wordt een lijst 

toegevoegd van de gebruikte bouwmaterialen die op volgende criteria getoetst zal 

worden: 

 het vermijden van materialen met toxische uitstoot; 

 een voorkeur voor gerecycleerde en/of recycleerbare materialen; 

 de isolerende of warmtecapaciteit. 

Omwille van esthetische redenen zijn voor alle buitengevels en alle overige zichtbare 

delen van het gebouw volgende materialen uitgesloten:  

 nabootsende materialen; 

 golfplaten;  

 zichtbare cellenbeton; 

 golfplastic; 

 geglazuurde gevelstenen. 

 

Artikel 0.7 Bepalingen inzake de woonkwaliteit 

 Private buitenruimten moeten een normaal huishoudelijk gebruik ervan mogelijk 

maken en dienen gericht op een maximale bezonning. 

 Een gebouw dient zo ontworpen te worden dat ieder woonvertrek op een natuurlijke 

manier voldoende verlucht en verlicht kan worden. 

 Er dient voldoende opslagruimte voor gescheiden afval voor elke wooneenheid 

voorzien te worden. Deze kan al dan niet gemeenschappelijk voorzien worden. 

 Bij nieuwbouw worden alle daken zo vormgegeven dat minstens de helft van de 

dakoppervlakte van dakbegroening, dakterrassen of gunstig georiënteerde 

zongerichte energievoorzieningen kan worden voorzien. 

 

Artikel 0.8 Bepalingen inzake bouwkundig niet-beschermd-erfgoed 

 Bij de vergunningverlening met betrekking tot gebouwen of constructies aangeduid als 

bouwkundig niet-beschermd erfgoed op het grafisch plan, moet steeds advies worden 

gevraagd aan het Agentschap Onroerend erfgoed. 

 

Artikel 0.9 Bepalingen inzake de waterhuishouding 

 Rechtstreekse lozing van hemelwater of huishoudelijk afvalwater naar het Zeekanaal 

Brussel-Schelde is niet toegestaan. 
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 Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen met betrekking tot de realisatie van 

(half)ondergrondse constructies en bouwlagen moeten gepaard gaan met een 

gedegen bodemonderzoek in functie van het detecteren van de aanwezigheid van 

geulgronden.  In geval van de aanwezigheid van geulgronden dient een verbod op 

bemalingen te worden ingesteld en mitigerende maatregelen voorgesteld om 

zettingen en de verzilting van de bodem tegen te gaan. 

 Ondergrondse constructies dienen volledig waterondoorlatend te worden uitgevoerd. 

 

Artikel 0.10 Afstemming categorieën gebiedsaanduidingen Vl. Gewest 

In het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 „tot vaststelling van de nadere 

regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen' 

wordt opgelegd dat er bij de opmaak van de uitvoeringsplannen een aantal categorieën 

van gebiedsaanduidingen als uitgangspunt worden gebruikt. 

In volgende tabel wordt aangegeven in welke categorie elke bestemmingszone uit 

voorliggend RUP valt. 
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Categorieën Vlaams gewest Bestemmingszones van het RUP nr.3 Willebroek 

Centrum 

[1] Wonen  Artikel 1: Zone voor Centrumontwikkeling(Ce)  

 Artikel 2: Zone voor Wonen  

2.1: gesloten bebouwing (Wo-ge) 

2.2: tuinwijk (Wo - tw) 

2.3: halfopen en open bebouwing (Wo-

Ho/o) 

 Artikel 4: Zone voor Publiek domein (Pd) 

4.1: wegenis 

4.2: pleinruimten 

4.3: buurtparking 

4.5: vrijstaande bebouwing (overdruk) 

4.6: doorgang langzaam verkeer (overdruk) 

4.7: groenas (overdruk) 

4.8: cultuuras (overdruk) 

 Artikel 7: Bestaand lokaal bedrijf (nabestemming 

wonen) 

 Artikel 8: strategisch project 

8.1: Vakbondstraat 

8.2 :Torenstraat 

8.3: Schoolweg 

8.4: Mutualiteitsstraat 

[6] Overig Groen  Artikel 4: Zone voor Publiek domein (Pd) 

4.4: park 

 Artikel 5: Open ruimtegebied met landschappelijke 

en waterbufferende betekenis 

5.1: valleigebied 

5.2: aslijn wegenis 

 Artikel 6: Zone voor functionele buffer 

[8] Lijninfrastructuur  Artikel 9: Spoorwegen 

[9] Gemeenschaps- en 

openbare nutsvoorzieningen 

 Artikel 3: Zone voor maatschappelijke functies 
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Artikel 0.9 Overgangsmaatregelen 

Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen, in strijd met de voorschriften en 

aanduidingen van het RUP mogen verbouwd worden zolang er geen bijkomende 

elementen in strijd met de voorschriften en aanduidingen van het nieuwe RUP ontstaan. 

Instandhoudings- en onderhoudswerken die betrekking hebben op de stabiliteit kunnen 

vergund worden voor zover er geen bijkomende elementen in strijd met de voorschriften 

en aanduidingen van het nieuwe RUP ontstaan. 

Bestaande vergunde of vergund geachte functies afwijkend van de planvoorschriften 

kunnen behouden blijven, of vervangen worden door soortgelijke functies binnen de 

bestaande volumes mits de plaatselijke bouwvoorschriften in acht worden genomen en 

voor zover deze activiteiten geen rook-, reuk-, lawaai- en/of andere hinder veroorzaken 

die schadelijk is voor de voorgeschreven bestemmingen of feitelijke functies van het 

gebied. 

Verbouwingswerken binnen het bestaande volume waarbij een bestaande activiteit 

behouden blijft, die niet overeenstemt met de voorschriften van de betreffende zone, 

kunnen worden toegestaan. 

Bij herbouwings- of nieuwbouwwerken, met inbegrip van uitbreidingswerken, dient de 

functie overeen te komen met de voorgeschreven bestemming. 

 

Artikel 0.10 Goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen 

De gemeenteraad van Willebroek zal bij de voorlopige en definitieve aanvaarding van het 

RUP met uitzondering van één verkaveling, alle goedgekeurde, niet vervallen 

verkavelingen vernietigen die binnen de grenzen van het plangebied zijn gelegen. Op 

deze manier kunnen alle nieuwe aanvragen binnen het plangebied vergund worden op 

basis van de voorschriften binnen het RUP. 

Het betreft volgende verkavelingsvergunningen: 

 

 

 

  

Gemeentelijk nummer 

Gew = gewijzigd 

Referentienummer Goedkeuringsdatum  Opmerkingen  

65/56  19 juli 1965  

71/4  9 februari 1971  

74/60  14 mei 1974  

83/130  

gew 89/299 

 8 november 1983 

20 november 1989 

PV verval 

20/11/1989 

87/44 

gew 99004 

142/081 11 februari 1988 

18 mei 1999 
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Artikel 1: Zone voor Centrumontwikkeling (Ce) 

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

Onderhavige voorschriften zijn van toepassing op de bouwblokken Ce1 tot en met Ce19 

 

Bestemming 

De zone is bestemd voor het oprichten van verschillende functies verweven binnen het 

bouwblok. De volgende functies zijn toegelaten:  

 Wonen, één- en meergezinswoningen en service flats 

 Detailhandel met een bruto-vloeroppervlakte van maximaal 400m² per handelszaak  

 Horeca, uitgezonderd discotheken, lunaparken en andere activiteiten die kunnen 

leiden tot eventuele hinder. 

 Kantoren, met een totale bruto-vloeroppervlakte van maximaal 1.500m² 

 Gemeenschapsvoorzieningen 

 Culturele, recreatieve en sportieve voorzieningen 

 

Deze zone valt onder de categorie van gebiedsaanduiding “wonen” in overeenstemming 

met art. 2.2.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

Publiek domein: 

De aanleg van publiek domein en de aanleg van parkeervoorzieningen, is in de volledige 

zone toegelaten. 

 

Inrichting 

Behoudens bestaande toestand en tenzij anders vermeld in de voorschriften ressorterend 

onder Artikel 8 „strategische projecten‟, moeten alle verbouwingen en nieuwbouw aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

 

De inrichtingsvoorschriften zijn gericht op het realiseren van een gesloten bouwblok. 

Openingen in de straatwand zijn toegestaan voor zover zij het gesloten karakter van het 

bouwblok respecteren. 

Voor publieke gebouwen kan een uitzondering gemaakt worden op het gesloten 

bouwblok. Door de straatwand te openen kan het publiek gebouw meer „in het oog 

springen‟ en zijn statuut bevestigen. De niet-bebouwde ruimte moet als openbare 

groenruimte worden ingericht.  

Voor zover de goede ruimtelijke ordening dit toelaat, zijn interne ontwikkelingen binnenin 

het bouwblok toegelaten.  

Het opdelen of samenvoegen van percelen is toegestaan.  
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Aard van de bebouwing 

Gesloten bebouwing, tenzij: 

- halfopen bebouwing aangewezen is omdat een wachtgevel nadelige gevolgen 

meebrengt voor de aanpalende bebouwing 

- halfopen bebouwing aangewezen is in functie van de ontsluiting van woningen of 

in functie van de toegankelijkheid van het binnengebied van het bouwblok. 

 

Plaatsing van de gebouwen: 

 De bebouwing dient op een harmonische wijze aan te sluiten bij de bestaande 

bebouwing op de zijdelingse perceelsgrenzen. Indien een wachtgevel voorzien is, dan 

dient men hierop aan te sluiten. 

 De afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt bij halfopen bebouwing steeds 

minimum 3 m. In deze zone mag een garage geplaatst worden. 

 Bij uitbreiding van bestaande gebouwen met 3 of 4 vrijstaande gevels ofwel een 

bouwvrije strook van minimum 3 m behouden, ofwel wordt tot op de zijdelingse 

perceelsgrenzen gebouwd. 

 

Kroonlijsthoogte: maximaal 9meter. 

Bouwhoogte: 

 Maximaal 4 bouwlagen toegelaten: maximum 3 volle bouwlagen (= gelijkvloers + 2 

verdiepingen), en 1 onderdakse bouwlaag. Een bijkomende onderdakse bouwlaag is 

toegestaan voor zover dit geen zelfstandige woongelegenheid vormt. 

 De bouwhoogte is beperkt tot 13,5 meter. Technische ruimtes, installaties, 

liftschachten, … dienen in het bouwvolume mee geïntegreerd te zijn. 

 De vrije hoogte van een bouwlaag bedraagt minimaal 2,60 meter. 

 

Daken: 

 Technische ruimten, schotelantennes en andere technische installaties met 

uitzonderring van zonneboilers en zonnepanelen,  bevinden zich enkel in het 

achterste dakvlak, zijn niet zichtbaar van op de weg en reiken niet boven de nok van 

het dak. Zij dienen op een esthetisch verantwoorde wijze te worden geïntegreerd in 

het dakvolume 

 

Bouwdiepte: 

 Op het gelijkvloers mag de volledige diepte van het perceel worden bebouwd, mits: 

- er bij een woning vanuit de leefruimtes een directe toegang blijft tot een 

buitenruimte en er voor alle leefruimtes voldoende daglicht is.  

- het plat dak ingericht wordt al groendak, terras of groene tuin. 

- de maximaal toelaatbare bouwdiepte in harmonie is met de overige vergunde 

bouwdieptes in de straatwand. Een uitzondering op de harmonieregel geldt 

wanneer de panden in de straatwand waarop afgestemd moet worden kleiner of 

gelijk zijn dan 9 meter.  
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 Op de verdiepingen bedraagt de maximale bouwdiepte, voor woningen gebouwd op 

de rooilijn, 12m. 

 

Geveluitbouwen (balkons) en dakterrassen: 

 Geveluitbouwen in voor- en/of achtergevel zijn toegelaten. Zij komen maximaal 0,50 

m. voorbij de bouwzone. De minimumhoogte van het maaiveld tot de geveluitbouw 

bedraagt 2,50 m. De afstand van de geveluitbouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen 

bedraagt minimum 0,50 m. De gezamenlijke breedte van de geveluitbouwen bedraagt 

maximum 2/3 van de totale gevelbreedte. Luifels zijn toegelaten met een 

maximumuitsprong van 1 meter op minimum 2,50 m hoogte. 

 Dakterrassen en daktuinen zijn toegestaan. De uiterste rand van het dakterras of 

daktuin moet zich minstens twee meter van de perceelsgrens bevinden. Binnen die 

afstand is een dakterras of daktuin niet toegestaan, tenzij het grenst aan een 

openbare weg. 

 Dakterrasmuren, balustrades en privacyschermen zijn toegestaan met een 

maximumhoogte van 1,20m. ten opzichte van het niveau van het dak waarop zich het 

dakterras bevindt; 

 Het lensvormig bouwblok Ce10 heeft een dubbele gerichtheid: de bebouwing wordt 

aan elke straatzijde afgewerkt als een volwaardige voorgevel.  

 

Woningen: 

Toegangen 

 Op het gelijkvloers moet een afzonderlijke toegang worden voorzien tot de woning(en) 

op de verdieping(en) in het geval het gelijkvloers een functie omvat, anders dan 

wonen. 

Oppervlakte van de woningen 

 De verhouding van het aantal studio‟s tot het aantal woningen per aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning bedraagt maximaal 1/5. Onder een studio dient een 

woning kleiner dan 50m² begrepen te worden. 

 

Verplichte buitenruimten: 

 Bij nieuwbouw of functiewijziging naar wonen dient elke zelfstandige woning over een 

buitenruimte te beschikken. 

 De minimale netto-vloeroppervlakte van deze buitenruimte is 3 vierkante meter per 

verblijfsruimte die in de woning voorzien wordt.  

 De buitenruimte kan privé zijn, maar de buitenruimtes kunnen ook gekoppeld worden 

tot een collectieve buitenruimte.  

 Een collectieve buitenruimte dient ofwel: 

- direct toegankelijk te zijn vanuit de woningen die er op aangewezen zijn; 

- toegankelijk te zijn via een gemeenschappelijke ruimte. 
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 Buitenruimten op het gelijkvloers moeten worden ingericht als tuin en alsdusdanig 

gehandhaafd. Van deze regel kan enkel afgeweken worden indien de aanvrager de 

mogelijkheid heeft tot het oprichten van groepswoningen en hiervoor de nodige 

parkeervoorzieningen dient aan te leggen. 

 Kleinschalige constructies mogen opgericht worden ter ondersteuning van de 

tuinfunctie. Hieronder wordt verstaan carports, garages, bergingen, hobbyserres, 

dierenhokken, sauna‟s, bubbelbaden, zwembaden, pergola‟s, tuinmuren en terrassen. 

De gezamenlijke oppervlakte van de kleinschalige constructies bedraagt maximaal 

25% van de totale perceelsoppervlakte. De maximum bouwhoogte van deze 

constructies bedraagt 3m. 

 In de voortuin mogen alleen de gedeelten in functie van de toegangen tot het gebouw 

of parkeergarages verhard worden. 

 Perceelsomrandingen en afscheidingen zijn toegelaten tot een maximale hoogte van 

2,00 m. 

 

Goede ruimtelijke ordening: 

In elk van de volgende gevallen kan het college van burgemeester en schepenen een 

afwijking toestaan: 

- De aanleg van een buitenruimte schaadt de privacy van de omliggende percelen; 

- Buitenruimtes aan de achterzijde zijn niet mogelijk en buitenruimtes aan de 

straatzijde vormen een verstoring van de harmonie van het straatbeeld; 

- Het is enkel mogelijk een buitenruimte aan te leggen die kleiner is dan het 

opgelegde minimum. 

De oppervlakte van de buitenruimte wordt in deze gevallen vastgesteld door het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

Parkeren: 

 Voor meergezinsgebouwen vanaf 6 wooneenheden of voor een verkaveling worden 

minimaal 0,8 en maximaal 1,2 parkeerplaatsen per woongelegenheid voorzien in 

functie van het bestemmingsparkeren. Deze parkeerplaatsen kunnen niet worden 

afgewenteld op het openbaar domein. 

 Voor kantoorgebouwen wordt minimaal 1pp/75m² bruto-vloeroppervlakte 

kantoorruimte voorzien. 

 Voor specifieke publiekstrekkende functies mag bijkomend parkeerruimte voorzien 

worden. 

 Indien inpandige parkeeroplossingen op het niveau van het maaiveld voorzien worden 

bij grondgebonden woningen dient bijkomend minstens één leefruimte aan het 

openbaar domein te grenzen. 

 Meergezinswoningen worden voorzien van een fietsenberging, waarbij min. één 

fietsstelplaats per wooneenheid wordt voorzien en die gemakkelijk bereikbaar is vanaf 

het publiek domein. 
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(Half)ondergrondse ruimtes: 

 De aanleg van (half)ondergrondse ruimtes voor het inrichten van kelders of 

parkeergarages is toegestaan onder het volledige bouwblok. 

 In geval van ondergronds parkeren of bij gemeenschappelijke parkeerruimten 

geïntegreerd in de bebouwing, wordt het aantal toeritten voor wagens tot deze ruimte 

beperkt tot één. De toegangen tot de ondergrondse parkeerruimte dienen in het 

bouwvolume opgenomen te zijn. 

 Het College van burgemeester en schepenen kan voorschrijven dat bepaalde 

constructies geheel of gedeeltelijk ondergronds worden uitgevoerd. Wanneer het 

College van burgemeester en schepenen de aanplant van hoogstammige bomen 

noodzakelijk acht of de voorschriften het voorschrijven, zal men een minimum van 

1,5m teelaarde moeten voorzien. 

 

Goede ruimtelijke ordening: 

Naast de hoger aangegeven elementen zal elke aanvraag voor een stedenbouwkundige 

vergunning worden beoordeeld rekening houdend met de goede plaatselijke ruimtelijke 

ordening: 

 de harmonische inpassing t.o.v. de aanpalende bebouwing en niet-bebouwde ruimtes 

 de architecturale kwaliteit en esthetiek 

 de hinderaspecten, privacy en comforteisen 

 

Voorkooprecht 

Op de percelen in dit bestemmingsgebied is een recht van voorkoop als bedoeld in artikel 
2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van kracht sinds 01 september 2009 
van toepassing. Voorkooprecht wordt gegeven aan de gemeente Willebroek en zal 
gelden over een periode van 15 jaar vanaf de inwerkingtreding van dit plan. 
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Artikel 2: Zone voor Wonen (Wo) 

 

Artikel 2.1: Gesloten bebouwing (Wo-ge) 

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

 

Onderhavige voorschriften zijn van toepassing op de bouwblokken Wo-ge1 tot en met 

Wo-ge13 

 

Bestemming 

De hoofdbestemming van deze zone is wonen. 

Naast deze hoofdbestemming zijn een aantal nevenbestemmingen toegelaten: 

 kantoren 

 horeca 

 gemeenschapsvoorzieningen 

 Kleinschalige detailhandel en diensten met een netto-vloeroppervlakte van maximaal 

200m² per handelszaak/dienstenfunctie. 

De nevenbestemmingen worden enkel op het gelijkvloers en eerste verdieping 

toegelaten. 

 

Deze zone valt onder de categorie van gebiedsaanduiding “wonen” in overeenstemming 

met art. 2.2.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

Publiek domein: 

De aanleg van publiek domein en de aanleg van parkeervoorzieningen, is in de volledige 

zone toegelaten. 

 

Inrichting 

Behoudens bestaande toestand en tenzij anders vermeld in de voorschriften ressorterend 

onder Artikel 8 „strategische projecten‟, moeten alle verbouwingen en nieuwbouw aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

 

Algemene aanblik: De inrichtingsvoorschriften zijn gericht op het realiseren van een 

gesloten bouwblok met een duidelijke pandsgewijze opbouw. Groepswoningbouw is 

toegestaan. 

Aan de zonegrenzen moet de bebouwing aansluiten bij die van de andere zone. Dit wil 

zeggen dat de bouwhoogte aansluitend bij de bebouwing van de aanpalende zone de 

maxima van de aanpalende zone volgt. Op basis van de 45°-regel kan dan geleidelijk 

hoger worden gebouwd.  
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Ook in de gevelopbouw wordt aansluiting gezocht bij de aanpalende bebouwing.  

Zichtbare (delen van de) zijgevels moeten worden afgewerkt als een volwaardige gevel. 

Dit wil zeggen dat deze gevels minimaal over één volwaardige opening beschikken die 

aansluit op een leefruimte.  

Wachtgevels worden op een visueel aantrekkelijke manier en in een duurzaam materiaal 

afgewerkt (bvb. gevelsteen, klimplanten, …) tenzij voor het aanpalende perceel een 

lopende of goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning kan worden voorgelegd.  

Het opdelen of samenvoegen van percelen is toegestaan.  

In de binnengebieden van de bouwblokken Wo-ge1 en Wo-ge6 zijn inbreidingsprojecten 

toegestaan. 

 

Aard van de bebouwing: 

Gesloten bebouwing, tenzij: 

- halfopen bebouwing aangewezen is omdat een wachtgevel nadelige gevolgen 

meebrengt voor de aanpalende bebouwing 

- halfopen bebouwing aangewezen is in functie van de ontsluiting van woningen of 

in functie van de toegankelijkheid van het binnengebied van het bouwblok. 

 

Plaatsing van de gebouwen: 

 De bebouwing dient op een harmonische wijze aan te sluiten bij de bestaande 

bebouwing op de zijdelingse perceelsgrenzen. Indien een wachtgevel voorzien is, dan 

dient men hierop aan te sluiten. Nieuwbouw of vervangende nieuwbouw wordt 

ingeplant overeenkomstig de bestaande bebouwing in de straatwand. 

 De afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt bij halfopen bebouwing steeds 

minimum 3 m. In deze zone mag een garage geplaatst worden. 

 In geval de zijdelingse perceelgrenzen de grens vormen met een geklasseerde 

waterloop, moet minimum 5meter vanaf de kruin van de waterloop volledig 

gevrijwaard blijven van bebouwing. 

 Bij uitbreiding van bestaande gebouwen met 3 of 4 vrijstaande gevels ofwel een 

bouwvrije strook van minimum 3 m behouden, ofwel wordt tot op de zijdelingse 

perceelsgrenzen gebouwd. 

 De inplanting en aard van gebouwen, gelegen in de binnengebieden van de 

bouwblokken Wo-ge1 en Wo-ge6 is vrij voor zover er rekening wordt gehouden met 

de goede plaatselijke ruimtelijke ordening: 

- De harmonische inpassing ten opzichte van de aanpalende bebouwing en niet-

bebouwde ruimtes 

- De architecturale kwaliteit en esthetiek 

- De hinderaspecten, privacy en comforteisen. 

 Indien de voorgevelbouwlijn niet samenvalt met de rooilijn, wordt de strook voor de 

voorgevel ingericht als voortuin of ruimtelijk samenhangend ingericht met het 

aangrenzende publiek domein. 
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Kroonlijsthoogte: 

 Wo-ge1, Wo-ge2, Wo-ge3 en Wo-ge13: maximaal 9meter. 

 Wo-ge4 tot en met Wo-ge12 en in binnengebieden: maximaal 6meter. 

 

Bouwhoogte: 

 Wo-ge1, Wo-ge2, Wo-ge3  en Wo-ge13: 

- maximaal 4 bouwlagen toegelaten: maximum 3 volle bouwlagen, en 1 onderdakse 

bouwlaag. Een bijkomende onderdakse bouwlaag is niet toegestaan. 

- De bouwhoogte is beperkt tot 13,5 meter. Technische ruimtes, installaties, 

liftschachten, … dienen in het bouwvolume mee geïntegreerd te zijn. 

 Wo-ge4 tot en met Wo-ge11 en in binnengebieden: 

- maximaal 3 bouwlagen toegelaten: maximum 2 volle bouwlagen en 1 onderdakse 

bouwlaag. Een bijkomende onderdakse bouwlaag is niet toegestaan. 

- De bouwhoogte is beperkt tot 10,5 meter. Technische ruimtes, installaties, 

liftschachten, … dienen in het bouwvolume mee geïntegreerd te zijn. 

 De vrije hoogte van een bouwlaag bedraagt minimaal 2,60 meter. 

 
Daken: 

 Technische ruimten, schotelantennes en andere technische installaties met 

uitzonderring van zonneboilers en zonnepanelen, bevinden zich enkel in het achterste 

dakvlak, zijn niet zichtbaar van op de weg en reiken niet boven de nok van het dak. Zij 

dienen op een esthetisch verantwoorde wijze te worden geïntegreerd in het 

dakvolume 

 

Bouwdiepte: 

Gesloten (en halfopen) bebouwing binnen volgende beperkingen: 

 De diepte van het hoofdgebouw bedraagt minstens 9 meter. Voor hoekpercelen of 

percelen met een diepte kleiner dan 13 meter kan hiervan afgeweken worden omwille 

van lichtinval en bezonning.  

 Ter hoogte van het gelijkvloers voldoet de maximale diepte boven de grond van het 

bouwwerk aan de volgende voorwaarden: 

- De maximaal toelaatbare bouwdiepte is in harmonie met de overige toelaatbare 

en/of vergunde bouwdieptes in de straatwand met een absoluut maximum van 

17meter. 

- Een uitzondering op de harmonieregel geldt wanneer de panden in de straatwand 

waarop afgestemd moet worden kleiner of gelijk is dan 9 meter.  

- Minstens 30% van het terrein moet onbebouwd blijven. De gezamenlijke bruto - 

oppervlakte van tuinhuisjes en bijgebouwen telt mee als bebouwde oppervlakte, 

voor zover dit meer is dan 10 vierkante meter. 

 Ter hoogte van de verdiepingen is de maximale bouwdiepte beperkt tot 13 meter. 
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 Een uitzondering kan in elk van de volgende gevallen door het college van 

burgemeester en schepenen toegestaan worden: 

- het gelijkvloers heeft geen woonbestemming, of  

- het betreft een hoekgebouw, of 

- de diepte van het perceel is kleiner dan 13 meter, of 

- de afmetingen van de verdiepingen laten geen verdere verkleining van het 

gelijkvloers toe. 

 

Geveluitbouwen (erkers, balkons, terrassen) en dakterrassen: 

 Geveluitbouwen in voor- en/of achtergevel zijn toegelaten. Zij komen maximaal 0,50 

m. voorbij de bouwzone of het gevelvlak. De minimumhoogte van het maaiveld tot de 

geveluitbouw bedraagt 2,50 m. De afstand van de geveluitbouw tot de zijdelingse 

perceelsgrenzen bedraagt minimum 0,50 m. De gezamenlijke breedte van de 

geveluitbouwen bedraagt maximum 2/3 van de totale gevelbreedte. Luifels zijn 

toegelaten met een maximumuitsprong van 1 meter op minimum 2,50 m hoogte. 

 Dakterrassen en daktuinen zijn toegestaan. 

 Dakterrasmuren, balustrades en privacyschermen zijn toegestaan met een 

maximumhoogte van 1,20m. ten opzichte van het niveau van het dak waarop zich het 

dakterras bevindt; 

 

Woningen: 

Toegangen 

 Op het gelijkvloers moet een afzonderlijke toegang worden voorzien tot de woning(en) 

op de verdieping(en) in het geval het gelijkvloers een functie omvat, anders dan 

wonen. 

Oppervlakte van de woningen 

 De verhouding van het aantal studio‟s tot het aantal woningen per aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning bedraagt maximaal 1/5. Onder een studio dient een 

woning kleiner dan 50m² begrepen te worden. 

 

Verplichte buitenruimten: 

 Bij nieuwbouw of functiewijziging naar wonen dient elke zelfstandige woning over een 

buitenruimte te beschikken. 

- De minimale netto-vloeroppervlakte van deze buitenruimte is 3 vierkante meter 

per verblijfsruimte die in de woning voorzien wordt.  

- De buitenruimte kan privé zijn, maar de buitenruimtes kunnen ook gekoppeld 

worden tot een collectieve buitenruimte.  

- Een collectieve buitenruimte dient ofwel: 

1° direct toegankelijk te zijn vanuit de woningen die er op aangewezen zijn; 
2° toegankelijk te zijn via een gemeenschappelijke ruimte. 

 Buitenruimten op het gelijkvloers moeten worden ingericht als tuin en alsdusdanig 

gehandhaafd. Van deze regel kan enkel afgeweken worden indien de aanvrager de 
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mogelijkheid heeft tot het oprichten van groepswoningen en hiervoor de nodige 

parkeervoorzieningen dient aan te leggen. 

 Kleinschalige constructies mogen opgericht worden ter ondersteuning van de 

tuinfunctie. Hieronder wordt verstaan carports, garages, bergingen, hobbyserres, 

dierenhokken, sauna‟s, bubbelbaden, zwembaden, pergola‟s, tuinmuren en terrassen. 

De gezamenlijke oppervlakte van de kleinschalige constructies bedraagt maximaal 

25% van de totale perceelsoppervlakte. 

 In de voortuin mogen alleen de gedeelten in functie van de toegangen tot het gebouw 

of parkeergarages verhard worden. 

 Perceelsomrandingen en afscheidingen zijn toegelaten tot een maximale hoogte van 

2,00 m. 

 In elk van de volgende gevallen kan het college van burgemeester en schepenen een 

afwijking toestaan: 

- De aanleg van een buitenruimte schaadt de privacy van de omliggende percelen; 

- Buitenruimtes aan de achterzijde zijn niet mogelijk en buitenruimtes aan de 

straatzijde vormen een verstoring van de harmonie van het straatbeeld; 

- Het is enkel mogelijk een buitenruimte aan te leggen die kleiner is dan het 

opgelegde minimum. 

De oppervlakte van de buitenruimte wordt in deze gevallen vastgesteld door het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

Parkeren: 

 Voor meergezinsgebouwen vanaf 6 wooneenheden of voor een verkaveling worden 

minimaal 0,8 en maximaal 1,2 parkeerplaatsen per woongelegenheid voorzien in 

functie van het bestemmingsparkeren. Deze parkeerplaatsen kunnen niet worden 

afgewenteld op het openbaar domein. 

 Voor kantoren wordt minimaal 1pp/75m² bruto-vloeroppervlakte kantoorruimte 

voorzien. 

 Voor specifieke publiekstrekkende functies mag bijkomend parkeerruimte voorzien 

worden. 

 In geval van ondergronds parkeren of bij gemeenschappelijke parkeerruimten 

geïntegreerd in de bebouwing, wordt het aantal toeritten voor wagens tot deze ruimte 

beperkt tot één. De toegangen tot de ondergrondse parkeerruimte dienen in het 

bouwvolume opgenomen te zijn. 

 Indien inpandige parkeeroplossingen op het niveau van het maaiveld voorzien worden 

bij grondgebonden woningen dient bijkomend minstens één leefruimte aan het 

openbaar domein te grenzen. 

 Appartementen worden voorzien van een gemeenschappelijke fietsenberging. 
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(Half)ondergrondse ruimtes: 

 De aanleg van (half)ondergrondse ruimtes voor het inrichten van kelders of 

parkeergarages is toegestaan onder het volledige bouwblok. 

 In geval van ondergronds parkeren of bij gemeenschappelijke parkeerruimten 

geïntegreerd in de bebouwing, wordt het aantal toeritten voor wagens tot deze ruimte 

beperkt tot één. De toegangen tot de ondergrondse parkeerruimte dienen in het 

bouwvolume opgenomen te zijn. 

 Het College van burgemeester en schepenen kan voorschrijven dat bepaalde 

constructies geheel of gedeeltelijk ondergronds worden uitgevoerd, en deze met min. 

0,50m teelaarde bedekt en beplant worden teneinde het behoud en ontwikkeling van 

groen en beplanting na te streven. Wanneer het College van burgemeester en 

schepenen de aanplant van hoogstammige bomen noodzakelijk acht of de 

voorschriften het voorschrijven, zal men een minimum van 1,5m teelaarde moeten 

voorzien. 
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Artikel 2.2: Tuinwijk (Wo - tw) 

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

Onderhavige voorschriften zijn van toepassing op bouwblok Wo-tw1 tot en met Wo-tw17 

 

Bestemming 

De zone is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en 

voorzieningen.  

 

Hoofdfuncties: 

 Wonen 

Het opdelen van een woning in meerdere woongelegenheden is niet toegelaten. 

 

Nevenfuncties: 

 Kleinschalige detailhandel en diensten met een netto-vloeroppervlakte van maximaal 

100m² per handelszaak of dienstverlenend kantoor, en dit enkel op het gelijkvloers 

 Lokale gemeenschapsvoorzieningen met een oppervlakte van maximaal 100m² 

 

Publiek domein: 

De aanleg van publiek domein en de aanleg van parkeervoorzieningen, is in de volledige 

zone toegelaten. 

 

Inrichting 

Behoudens bestaande toestand en tenzij anders vermeld in de voorschriften ressorterend 

onder Artikel 8 „strategische projecten‟, moeten alle verbouwingen en nieuwbouw aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

 

Algemene aanblik: De bestemmingszone heeft betrekking op een planmatig opgebouwde 

woonwijk bestaande uit gegroepeerde, grondgebonden woningen. De gebouwen vormen 

bouwblokken met een gesloten karakter rondom een open en groen binnengebied 

bestaande uit private tuinen. De inrichtingsvoorschriften zijn gericht op het behoud van de 

structuur van de bouwblokken, schaal en voorkomen van de bebouwing. 

 

Aard van de bebouwing: 

 Gesloten of halfopen bebouwing 

 

Plaatsing van de gebouwen: 

 De bestaande voorgevelbouwlijn blijft behouden. 
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 De afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt bij halfopen bebouwing 

minimum 3 m. In deze zone mag een garage of bijgebouw geplaatst worden, al dan 

niet gekoppeld aan het hoofdgebouw en gelijk met, of achter de voorgevelbouwlijn.  

 

Kroonlijsthoogte: maximaal 6 meter. 

 

Bouwhoogte: 

 Maximaal 3 bouwlagen toegelaten: maximum twee volle bouwlagen, met bijkomend 

één onderdakse bouwlaag. 

 De bouwhoogte is beperkt tot 10,5 meter. 

 De vrije hoogte van een bouwlaag bedraagt minimaal 2,60 meter. 

 

Bouwdiepte: 

 Ter hoogte van het gelijkvloers voldoet de maximale diepte boven de grond van het 

bouwwerk aan de volgende voorwaarden: 

- De maximaal toelaatbare bouwdiepte is in harmonie met de overige toelaatbare 

en/of vergunde bouwdieptes in de straatwand met een absoluut maximum van 

17meter. 

- Een uitzondering op de harmonieregel geldt wanneer de panden in de straatwand 

waarop afgestemd moet worden kleiner of gelijk is dan 9 meter. 

- Minstens 20% van het terrein moet onbebouwd blijven. De gezamenlijke bruto - 

oppervlakte van tuinhuisjes en bijgebouwen telt mee als bebouwde oppervlakte, 

voor zover de oppervlakte van de tuinhuisjes en bijgebouwen meer is dan 10 

vierkante meter. 

 Ter hoogte van de verdiepingen is de maximale bouwdiepte beperkt tot 13 meter. 

 Een uitzondering kan in elk van de volgende gevallen door het college van 

burgemeester en schepenen toegestaan worden: 

- het gelijkvloers heeft geen woonbestemming, of  

- het betreft een hoekgebouw, of 

- de diepte van het perceel is kleiner dan 13 meter, of 

- de afmetingen van de verdiepingen laten geen verdere verkleining van het 

gelijkvloers toe. 

 

Geveluitbouwen (erkers, balkons): 

 Geveluitbouwen en uitsprongen uit de voorgevels, inclusief dakuitsprongen, zijn niet 

toegelaten. Luifels zijn toegelaten met een maximumuitsprong van 0,5 meter op 

minimum 2,50 m hoogte. 

 Dakterrassen en daktuinen zijn toegestaan. 

 Dakterrasmuren, balustrades en privacyschermen zijn toegestaan met een 

maximumhoogte van 1,20m. ten opzichte van het niveau van het dak waarop zich het 

dakterras bevindt; 
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Daken: 

 Technische ruimten, schotelantennes en andere technische installaties met 

uitzonderring van zonneboilers en zonnepanelen, bevinden zich enkel in het achterste 

dakvlak, zijn niet zichtbaar van op de weg en reiken niet boven de nok van het dak. Zij 

dienen op een esthetisch verantwoorde wijze te worden geïntegreerd in het 

dakvolume 

 

Buitenruimten: 

 Buitenruimten moeten worden ingericht als tuin en alsdusdanig gehandhaafd.  

 Kleinschalige constructies mogen opgericht worden ter ondersteuning van de 

tuinfunctie. Hieronder wordt verstaan carports, garages, bergingen, hobbyserres, 

dierenhokken, sauna‟s, bubbelbaden, zwembaden, pergola‟s, tuinmuren en terrassen. 

De gezamenlijke oppervlakte van de kleinschalige constructies bedraagt maximaal 

25% van de totale perceelsoppervlakte. De maximum bouwhoogte van de 

constructies bedraagt 3meter. In de voortuin mogen alleen de gedeelten in functie van 

de toegangen tot de woning of parkeergarages verhard worden. 

 Perceelsomrandingen en afscheidingen zijn toegelaten tot een maximale hoogte van 

2,00 m. 

 

Parkeren: 

 In geval van gesloten bebouwing zijn inpandige parkeerruimten enkel toegestaan op 

percelen met een minimumbreedte van 4,5meter. 

 

(Half)ondergrondse ruimtes: 

De aanleg van (half)ondergrondse ruimtes voor het inrichten van parkeergarages is niet 

toegestaan. Kelderruimten zijn wel toegestaan. 
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Artikel 2.3: Halfopen en open bebouwing (Wo–ho/o) 

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

Onderhavige voorschriften zijn van toepassing op bouwblok Wo-ho/o1, Wo-ho/o2 en Wo-

ho/o3 

 

Bestemming 

Hoofdfunctie: 

 Wonen 

Het opdelen van een woning in meerdere woongelegenheden is niet toegelaten. 

 

Nevenfunctie: 

 kantoor- of dienstenfunctie, voor zover: 

- deze op de gelijkvloerse verdieping wordt ingericht; 

- de complementaire functie maximaal 50% van de bebouwde oppervlakte beslaat; 

- de woonfunctie in zijn totaliteit een grotere oppervlakte beslaat dan de 

complementaire functie. 

 

Publiek domein: 

De aanleg van publiek domein en de aanleg van parkeervoorzieningen, is in de volledige 

zone toegelaten. 

 

Inrichting 

De bestemmingszone heeft betrekking op de randafwerking van de kern met open en 

halfopen bouwtypes. De inrichtingsvoorschriften zijn gericht op een perceelsgewijze 

indeling, schaal en voorkomen van de bebouwing in overeenstemming met de bebouwing 

aan de overzijde van de straat. 

 

Behoudens bestaande toestand en tenzij anders vermeld in de voorschriften ressorterend 

onder Artikel 8 „strategische projecten‟, moeten alle verbouwingen en nieuwbouw aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

 

 

Aard van de gebouwen: open en halfopen bebouwing 

 

Plaatsing van de gebouwen: 

Binnen volgende beperkingen: 
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- Bij de inplanting van grondgebonden ééngezinswoningen moet een duurzame en 

kwalitatieve oriëntatie van de tuinen en aanpalende woonruimtes worden 

nagestreefd. Enkel bij gekoppelde woningen is het bouwen op de 

zijperceelsgrenzen toegelaten. 

- De afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt bij open en halfopen 

bebouwing steeds minimum 3 m. Deze zone mag niet bebouwd worden. 

- In geval de zijdelingse perceelgrenzen de grens vormen met een geklasseerde 

waterloop, moet minimum 5meter vanaf de kruin van de waterloop volledig 

gevrijwaard blijven van bebouwing. 

 

Kroonlijsthoogte: maximaal 6 meter. 

 

Bouwhoogte: 

- Maximaal 3 bouwlagen toegelaten: maximum twee volle bouwlagen, met 

bijkomend één onderdakse bouwlaag 

- De bouwhoogte is beperkt tot 10,5 meter 

 

 De vrije hoogte van een bouwlaag bedraagt minimaal 2,60 meter. 

 

Bouwdiepte: 

 Ter hoogte van het gelijkvloers voldoet de maximale diepte boven de grond van het 

bouwwerk aan de volgende voorwaarden: 

- De maximaal toelaatbare bouwdiepte is in harmonie met de overige toelaatbare 

en/of vergunde bouwdieptes in de straatwand met een absoluut maximum van 

17meter. 

- Een uitzondering op de harmonieregel geldt wanneer de panden in de straatwand 

waarop afgestemd moet worden kleiner of gelijk is dan 9 meter.  

- Minstens 40% van het terrein moet onbebouwd blijven. De gezamenlijke bruto - 

oppervlakte van tuinhuisjes en bijgebouwen telt mee als bebouwde oppervlakte, 

voor zover de oppervlakte van de tuinhuisjes en bijgebouwen meer is dan 10 

vierkante meter. 

 Ter hoogte van de verdiepingen is de maximale bouwdiepte beperkt tot 13 meter. 

 Een uitzondering kan in elk van de volgende gevallen door het college van 

burgemeester en schepenen toegestaan worden: 

- het gelijkvloers heeft geen woonbestemming, of  

- het betreft een hoekgebouw, of 

- de diepte van het perceel is kleiner dan 13 meter, of 

- de afmetingen van de verdiepingen laten geen verdere verkleining van het 

gelijkvloers toe. 
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Erkers, balkons, terrassen: 

Geveluitbouwen en uitsprongen uit de voorgevels, inclusief dakuitsprongen, zijn niet 

toegelaten. Luifels zijn toegelaten met een maximumuitsprong van 0,5 meter op minimum 

2,50 m hoogte. 

 
Daken: 

 Technische ruimten, schotelantennes en andere technische installaties met 

uitzonderring van zonneboilers en zonnepanelen, bevinden zich enkel in het achterste 

dakvlak, zijn niet zichtbaar van op de weg en reiken niet boven de nok van het dak. Zij 

dienen op een esthetisch verantwoorde wijze te worden geïntegreerd in het 

dakvolume 

 

Buitenruimten: 

 Buitenruimten moeten worden ingericht als tuin en alsdusdanig gehandhaafd.  

 Kleinschalige constructies mogen opgericht worden ter ondersteuning van de 

tuinfunctie. Hieronder wordt verstaan carports, garages, bergingen, hobbyserres, 

dierenhokken, sauna‟s, bubbelbaden, zwembaden, pergola‟s, tuinmuren en terrassen. 

De gezamenlijke oppervlakte van de kleinschalige constructies bedraagt maximaal 

25% van de totale perceelsoppervlakte. In de voortuin mogen alleen de gedeelten in 

functie van de toegangen tot de woning of parkeergarages verhard worden. 

 Perceelsomrandingen en afscheidingen zijn toegelaten tot een maximale hoogte van 

2,00 m. 

 

Ontsluiting: 

Parkeren 

 Inpandige parkeerruimten zijn enkel toegestaan op percelen met een minimumbreedte 

van 6,5meter. 

 

(Half)ondergrondse ruimtes: 

De aanleg van (half)ondergrondse ruimtes voor het inrichten van parkeergarages is niet 

toegestaan. Kelderruimten zijn wel toegestaan. 
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Artikel 3: Zone voor maatschappelijke functies (Mf) 

(Categorie [9] gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen Vlaams 

gewest) 

 

Bestemming 

Hoofdfunctie: 

 Gemeenschapsvoorzieningen 

 

Nevenfunctie: 

 wonen, maximaal 1 conciërgewoning 

 

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden van 

gemeenschapsvoorzieningen zijn toegelaten.  

De aanleg van parkeervoorzieningen is toegelaten 

 

Inrichting 

Aard en plaatsing van de gebouwen: 

De aard en inplanting van gebouwen is vrij voor zover er rekening wordt gehouden met 

de goede plaatselijke ruimtelijke ordening: 

- De harmonische inpassing ten opzichte van de aanpalende bebouwing en niet-

bebouwde ruimtes 

- De architecturale kwaliteit en esthetiek 

- De hinderaspecten, privacy en comforteisen. 

 

Bij het uitbreiden van bestaande gebouwen of het oprichten van nieuwe gebouwen 

dienen volgende beperkingen in acht worden genomen: 

 De maximale bouwhoogte is 16,5meter 

 
Daken: 

 De dakvorm is vrij 

 Technische ruimten, schotelantennes en andere technische installaties met 

uitzonderring van zonneboilers en zonnepanelen, bevinden zich enkel in het achterste 

dakvlak, zijn niet zichtbaar van op de weg en reiken niet boven de nok van het dak. Zij 

dienen op een esthetisch verantwoorde wijze te worden geïntegreerd in het 

dakvolume. 
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Artikel 4: Zone voor Publiek domein (Pd) 

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

 

 

Artikel 4.1: publiek domein - wegenis 

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

Bestemming 

De zone is bestemd voor de aanleg van openbare verharde ruimten en groene ruimten 

en de daarbij horende infrastructuur zoals openbare wegenis, parkeervoorzieningen, 

laad- en loszones, fietspaden, groenaanleg, … 

 

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het 

functioneren of aanpassen van het publiek domein en aanhorigheden. 

 

Bestaande vergunde constructies die binnen de zone voor publiek domein zijn gelegen, 

kunnen behouden blijven. Instandhoudingswerken zijn mogelijk. Verbouwingen, 

uitbreidingen en herbouw wordt niet toegestaan.  

 

Inrichting 

De zone is bedoeld voor de aanleg van het publiek domein, meer specifiek voor de 

inrichting van: 

 openbare wegenis in functie van de verkeersafwikkeling van gemotoriseerd en niet-

gemotoriseerd verkeer;  

 publieke verblijfsruimtes; 

 binnen een strook van 10meter vanaf de kanaaldijk is diepwortelend groen niet 

toegestaan. 

 

 

 

Artikel 4.2: publiek domein - pleinruimten 

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

 

Bestemming 

Op het grafisch plan worden vlakken aangeduid in functie van de aanleg van voor publiek 

toegankelijke pleinruimten die dienen behouden of gerealiseerd te worden. 

De aanduidingsvlakken houden geen verbod in op de aanleg van groene ruimten, 

parkeerruimten of openbare wegenis bestemd voor gemotoriseerd verkeer. 
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Inrichting 

De pleinruimten moeten ontworpen en ingericht worden als een herkenbaar en leesbaar 

geheel met als oogmerk de ruimtelijke samenhang en de verblijfskwaliteit in een bepaald 

gebied te versterken. Pleinruimten worden in hoofdzaak ontworpen in functie van een 

aangenaam verblijfsklimaat voor voetgangers. 

Binnen een strook van 10meter vanaf de kanaaldijk is diepwortelend groen niet 

toegestaan. 

 

 

Artikel 4.3: publiek domein - buurtparking 

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

 

Bestemming 

De zone wordt aangeduid in functie van de aanleg en inrichting van een parkeerterrein al 

dan niet voorzien van parkeergarages. Het parkeerterrein kan zowel een privaat, semi-

publiek als publiek karakter hebben. 

 

Inrichting 

Bebouwing en constructies: 

 In deze zone kan ondersteunende infrastructuur aangebracht worden en kleine 

constructies in functie van het openbaar nut. Onder ondersteunende infrastructuur 

wordt verstaan, voetpaden, verlichting, meubilair… Onder constructies in functie van 

het openbaar nut worden verstaan telefooncabines, sanitair, glascontainer, 

papiercontainer, nutscabines… 

 De bouwhoogte van gebouwen en constructies bedraagt maximaal 3 m. 

 

Verhardingen: 

 Max. 75 % van de zone mag worden verhard. 

 De verhardingen worden uitgevoerd in kleinschalige, waterdoorlatende materialen. 

 Niet verharde delen worden aangelegd en in stand gehouden als groenzone. 

 

Voorkooprecht 

Op de percelen in dit bestemmingsgebied is een recht van voorkoop als bedoeld in artikel 
2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van kracht sinds 01 september 2009 
van toepassing. Voorkooprecht wordt gegeven aan de gemeente Willebroek en zal 
gelden over een periode van 15 jaar vanaf de inwerkingtreding van dit plan. 
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Artikel 4.4: publiek domein - park 

(Categorie [6] Overig Groen Vlaams gewest) 

 

Bestemming 

De zone is bestemd voor openbare parkaanleg en aanhorigheden. Het gebied heeft ook 

een sociale functie. 

 

Hoofdfunctie(s): 

 Natuurbehoud 

 Landschapszorg 

 Zachte recreatie 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn 

toegelaten. 

 

Voorkooprecht 

Op de percelen in dit bestemmingsgebied is een recht van voorkoop als bedoeld in artikel 
2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van kracht sinds 01 september 2009 
van toepassing. Voorkooprecht wordt gegeven aan de gemeente Willebroek en zal 
gelden over een periode van 15 jaar vanaf de inwerkingtreding van dit plan. 

 

Inrichting 

De zone wordt ingericht als park. In het algemeen moet de ruimte dus een groene 

uitstraling hebben. 

 Gemotoriseerd verkeer in deze zone is verboden, met uitzondering van laden en 

lossen en onderhoudsdiensten. De aanleg van verhardingen in functie van parkeren is 

niet toegelaten. 

 In de zone mogen verhardingen worden aangelegd in functie van speelplaatsen, 

wandel- en fietspaden en publiek toegankelijke pleinruimten. 

 Aanleg en realisatie van sportterreinen, speelvelden en kleinschalige constructies voor 

recreatieve doeleinden zijn toegelaten. Grootschalige constructies zoals sporthallen 

en dergelijke zijn niet toegelaten. 
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(overdruk) 

Artikel 4.5: Vrijstaande bebouwing in publiek domein 

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

De zone heeft betrekking op vrijstaande gebouwen gelegen in het publiek domein. 

 

Bestemming 

De gebouwen worden bestemd in functie van de inrichting van 

gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele-, recreatieve- en commerciële activiteiten; 

maximaal één woning is toegelaten ter ondersteuning van de hoofdactiviteit. 

De activiteiten in de gebouwen hebben een ondersteunende functie en zijn bepalend 

voor het functioneren van het omgevende publiek domein. Discotheken, lunaparken en 

andere activiteiten die kunnen leiden tot eventuele hinder zijn uitgesloten. 

 

Inrichting 

Op het grafisch plan wordt op 7 locaties een perimeter aangeduid voor het oprichten of 

het behoud van vrijstaande publiek toegankelijke gebouwen. 

De bebouwing wordt geïntegreerd in de omgeving (parkzone, pleinruimte,…). Het 

plaatsen van afscheidingen die het gebouw volledig afsluiten van het omgevende publiek 

domein is niet toegestaan. Niet bebouwde delen binnen de perimeter worden ingericht in 

overeenstemming met de inrichtingsvoorschriften van de onderliggende 

bestemmingszone. 

 

Specifieke inrichtingsvoorschriften: 

1. Station  Beschermd monument 

2. Sint-NiklaasKerk  Beschermd monument 

3. Paviljoen Torenstraat – 

Groene Laan 

 

 Bouwhoogte: max. 6 m. 

 Maximum 2 bouwlagen, één ondergrondse 

bouwlaag is toegestaan. 

 De dakvorm is vrij. 

 De bouw van het paviljoen mag de exploitatie, het 

onderhoud en de oeververdediging van het kanaal 

niet in het gedrang brengen 

4. Brouwerij Stationsstraat 

 

 De bestemming van het brouwerijgebouw en de 

pastorij moet verenigbaar zijn met de bouwkundige 

draagstructuur en architecturale stijl ervan. 

 Toegangen voor gemotoriseerd verkeer, leveringen 



 33/55 04/005416 
 

T:\Projecten\5416_Willebroekcentrum\Rapportage\Rapporten\Hernemen procedure\Definitieve vaststelling nov2012\versie 
deputatie\5416_rap045_voorschriften_20121105.docx 

endergelijke geven rechtstreeks uit op de 

Stationsstraat. 

 Uitbreidingen zijn toegestaan. deze uitbreiding mag 

een volumevermeerdering met 50 % echter niet 

overschrijden. 

5. Bibliotheek  / Uitbreidingen zijn toegestaan. deze uitbreiding mag 

een volumevermeerdering met 50 % echter niet 

overschrijden. 

6. Gemeentelijke lagere 

school 

 Uitbreidingen zijn toegestaan. deze uitbreiding mag 

een volumevermeerdering met 50 % echter niet 

overschrijden. 

7. Paviljoen „Schobbejak‟  Bouwhoogte: maximaal 3 m. 

 Maximaal 1 bouwlaag, één ondergrondse bouwlaag 

is toegestaan. 

 Uitbreidingen zijn toegestaan binnen de perimeter 

aangeduid op het plan. 

 

(symbolische aanduiding in overdruk) 

Artikel 4.6: publiek domein - doorgang langzaam verkeer 

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

Bestemming 

Langzaam verkeersverbinding. 

 

Om functionele relaties te leggen worden op enkele plaatsen verbindingen gerealiseerd 

en /of bestendigd voor de zachte weggebruiker. De ligging van de paden is slechts 

indicatief weergegeven. 

 

Inrichting 

Voor de aanleg van de paden wordt maximaal gebruik gemaakt van de al bestaande 

infrastructuren.  

Verbindingen voor langzaam verkeer moeten en minimale breedte van 2,5m hebben. De 

paden worden aangelegd in een waterdoorlatende verharding. 
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 (symbolische aanduiding in overdruk) 

Artikel 4.7: Groenas  

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

Bestemming 

Groenas. 

 

Om duidelijke ruimtelijke en functionele relaties te bewerkstelligen tussen de 

voornaamste groengebieden in het centrum wordt een groenas aangeduid. De ligging 

van de aslijn is slechts indicatief weergegeven. 

 

Inrichting 

Langs deze aslijn moet extra aandacht uitgaan naar de continuïteit van voet- en 

fietspaden en het behoud en versterking van straatgroen, aanplantingen (ondermeer in 

voortuinen) en laanbeplanting. 

 

 (symbolische aanduiding in overdruk) 

Artikel 4.8: Cultuuras  

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

Bestemming 

Cultuuras. 

 

Om duidelijke ruimtelijke en functionele relaties te bewerkstelligen tussen de 

voornaamste publieke voorzieningen (station – scholen – NAC – kerk – CC De Ster) in 

het centrum wordt een cultuuras aangeduid. De ligging van de aslijn is slechts indicatief 

weergegeven. 

 

Inrichting 

Langs deze aslijn moet extra aandacht uitgaan naar de continuïteit en kwaliteit van 

voetgangers- en fietsvoorzieningen. 

  

++++++ 
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Artikel 5: Open ruimtegebied met landschappelijke en 
waterbufferende betekenis (Bu) 

 (Categorie [6] Overig groen Vlaams Gewest) 

Bestemming 

Het open ruimtegebied is bestemd als landschappelijk overgangsgebied tussen de A12 

en het centrum van Willebroek. Het gebied heeft een bufferfunctie ten opzichte van de 

A12. 

 

In het gebied, geldt een verbod om vergunningsplichtige gebouwen en constructies op te 

richten behalve werken, handelingen en wijzigingen voor leidingen, lokale 

toegangswegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het bouwverbod geldt 

eveneens voor het oprichten van constructies en serres in functie van professionele 

landbouw. 

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn 

vergunbaar: 

1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig 

of nuttig zijn voor de ontwikkeling van natuur- en van landschapswaarden; 

2° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig zijn 

voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast voor zover 

de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. Hieronder wordt 

verstaan: 

- het behoud, herstel en optimaliseren van het waterbergend vermogen van de 

beekvallei; 

- het behoud en herstel van de structuurkenmerken van het beeksysteem, de 

waterkwaliteit en de verbindingsfunctie; 

- het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen 

van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde 

gebieden; 

- het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuren tegen 

overstromingen zijn toegelaten, voor zover de technieken van natuurtechnische 

milieubouw gehanteerd worden. 

3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die gericht is op het gebruik van het 

gebied voor hobbylandbouw. 

4° perceelsomrandingen en afscheidingen uitgevoerd in streekeigen groen, of als draad 

op paal met een maximale hoogte van 1,20 m. Alle andere afscheidingen zijn niet 

toegelaten. 

 

Voor zover de bestemming van het gebied niet in het gedrang wordt gebracht, is het 

toegelaten bestaande woningen te verbouwen binnen het vergunde volume, op 
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voorwaarde dat 

(1) de woning op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning 

wordt beschouwd als verkrot indien ze niet voldoet aan de elementaire eisen van 

stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen); en 

(2) de woning hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie 

betreft. 

Onderhavige voorschriften zijn van toepassing op de vrijstaande woningen in de 

omgeving van de Kreweg, Glooistraat, Stationsplein en Groene Laan. 

Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag 

afhankelijk gemaakt van de aanleg van een installatie voor het behandelen van 

afvalwater. 

Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal. 

Herbouw binnen hetzelfde bouwvolume is enkel vergunbaar indien de woning geheel of 

gedeeltelijk vernield of beschadigd is door een plotse ramp, buiten de wil van de 

aanvrager en op voorwaarde dat 

(1) de woning voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was, 

(2) de woning volgens het bevolkingsregister in de loop van het jaar voorafgaand aan de 

vernieling of beschadiging werd bewoond; 

(3) de aanvraag ten laatste binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag 

gebeurt; 

(4) de woning hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie 

betreft. Indien het bestaande bouwvolume vóór de vernieling of beschadiging meer 

bedroeg dan 1.000 m³, wordt de herbouwde woning beperkt tot 1.000 m³. 

 

Alle instandhoudingswerken, ook structurele, zijn aan de gebouwen toegelaten.  

Daarnaast zijn uitbreidingen toegestaan; de uitbreiding kan met inbegrip van de 

woningbijgebouwen die er fysisch één geheel mee vormen, slechts leiden tot een 

maximaal bouwvolume van 1000 m3; deze uitbreiding mag een volumevermeerdering 

met 100 % echter niet overschrijden. 

Kroonlijsthoogte: is maximaal 6 meter 

 

(Overdruk) 

Artikel 5.1: Zone voor valleigebied (Va) 

Binnen deze zone dient voldoende ruimte te worden geboden voor de waterlopen en het 

bufferen en/of bergen van hemelwater. Voor zover deze bestemmingen worden 

gerealiseerd is het gebruik van de gronden in functie van natuurontwikkeling en 

grondgebonden landbouw toegestaan.  

 

Inrichting 

Langs beide zijden van de waterloop moet een zone van 5 meter vanaf de kruin van de 

waterloop landinwaarts vrijgehouden worden. 
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Er mogen geen hindernissen geplaatst worden in deze strook en men moet doorgang 

verlenen aan uitvoerend personeel en materieel. 

Beheer 

Bemesting binnen deze zone van 5 meter is verboden. 

 (symbolische aanduiding in overdruk) 

Artikel 5.2: Aslijn voor wegenis  

Om de bestaande woningen te ontsluiten is de (her)aanleg van weginfrastructuur 

toegestaan.  De pijlen duiden symbolisch aan op welke plaatsen wegenis moet 

gerealiseerd worden. De wegenis kan verschuiven ten opzichte van de aslijnen 

aangeduid op het grafisch plan. De aslijnen van de wegenis kan echter niet verschuiven 

in de richting van de waterloop. De rijwegbreedte is maximaal 5meter. 

 

  



 38/55 04/005416 
 

T:\Projecten\5416_Willebroekcentrum\Rapportage\Rapporten\Hernemen procedure\Definitieve vaststelling nov2012\versie 
deputatie\5416_rap045_voorschriften_20121105.docx 

 
Artikel 6: Zone voor functionele buffer (Bu) 

 (Categorie [6] Overig groen Vlaams Gewest) 

Bestemming 

 Deze zone is bestemd voor groen en visuele- en geluidsbuffering. 

 

Inrichting 

 De zone wordt ingericht met streekeigen beplanting. 

 Infrastructuurwerken en installaties, nodig in het kader van de waterhuishouding, zijn 

toegelaten. 

 Bestaande vergunde constructies, wegenissen en verhardingen kunnen behouden 

blijven en verbouwd worden, maar niet herbouwd en uitgebreid. 

 

 

 

Artikel 7: Bestaand lokaal bedrijf 

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

Bestemming 

Hoofdfunctie: 

Het gebied is bestemd voor het behoud en de uitbreiding van de huidige bestaande 

lokale bedrijfsactiviteiten aan de: 

Emiel Vanderveldestraat 136  

B-2830 Willebroek 

 

Nevenactiviteiten zijn alleen toegelaten voor zover ze noodzakelijk zijn voor de 

bedrijfsvoering van het bestaand bedrijf. Maximaal 10% van de gezamenlijke 

grondoppervlakte van de bedrijfsgebouwen kan, binnen deze bestemmingszone, worden 

ingericht als kantoorruimte in functie van de hoofdactiviteit. 

 

Installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie zijn 

toegelaten. 

Nabestemming: 

Als de huidige bedrijfsactiviteiten worden stopgezet, geldt de nabestemming „wonen‟. 

Ingeval de nabestemming wordt gerealiseerd, gelden de bestemmings- en 

inrichtingsvoorschriften van Artikel 2.4: zone voor wonen – open en halfopen bebouwing. 
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Inrichting 

Aard en plaatsing van de gebouwen: 

 De plaatsing van de gebouwen tot op de zonegrenzen is toegelaten. 

 Maximaal 65% van de zone mag worden ingenomen door bedrijfsgebouwen. De 

overige ruimte kan volledig worden verhard met waterdoorlatende of niet-

waterdoorlatende materialen, in functie van onder meer toegankelijkheid, 

parkeervoorzieningen, opslag van materiaal in open lucht en interne circulatie. De 

opslag van materiaal in open lucht kan enkel op deze plaatsen waar ze door 

gebouwen en/of groenschermen aan het zicht van op het openbaar domein worden 

onttrokken. 

 

Bouwhoogte: 

De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 6,00m, de maximale nokhoogte 11,00m. 

 

Daken: 

De dakvorm is vrij voor zover de maximale bouwhoogte wordt gerespecteerd. In het 

geval van een hellend dak bedraagt de helling van de dakvlakken maximaal 45°. 
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 (overdruk) 

Artikel 8: Strategisch project  

(Categorie [1] Wonen Vlaams gewest) 

Bestemming 

Deze zone valt onder de categorie van gebiedsaanduiding “wonen” in overeenstemming 

met art. 2.2.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

Inrichting 

De gebieden aangeduid met deze overdruk spelen een voortrekkersrol in de 

dorpskernvernieuwing. Ze hebben een voorbeeldfunctie en bezitten een grote 

architecturale kwaliteit. 

De overdrukzone bakent de strategische projecten af.  De volledige zone van het 

strategisch project wordt in zijn totaliteit ontworpen. Alle ontwikkelingen binnen de zone 

vormen één ruimtelijk geheel. Veelal hebben deze zones betrekking op een 

groepswoning bouw. 

Omwille van het strategisch karakter van de gebieden, worden doelgericht specifieke 

voorschriften opgenomen per project. Deze voorschriften kunnen op een beperkt aantal 

aspecten afwijken van de voorschriften uit de onderliggende bestemmingszones. Enkel 

die specifieke voorschriften, die als afwijkend of aanvullend beschouwd kunnen worden 

ten opzichte van de onderliggende bestemmingsvoorschriften, worden vermeld. Voor het 

overige blijven de voorschriften uit de onderliggende bestemmingszones van toepassing. 

De specifieke voorschriften respecteren de goede plaatselijke ruimtelijke ordening, en 

staan geen onverenigbaarheden met de onderliggende of naastliggende 

bestemmingszones toe. 

Vóór realisatie van de projecten, blijven aanvragen in functie van verbouwingswerken 

aan bestaande gebouwen en constructies vergunbaar volgens de voorschriften van de 

onderliggende bestemmingszone. 

 

 Artikel 8.1: Vakbondstraat 

Bestemming 

Idem Artikel 2.1 

 

Inrichting 

De inrichtingsvoorschriften zijn gericht op het realiseren van een gesloten bouwblok met 

een open en groen binnengebied. Openingen in de straatwand zijn toegestaan voor 

zover zij het gesloten karakter van het bouwblok respecteren. 
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Aard en plaatsing van de gebouwen: 

 Volgende bouwtypes zijn toegestaan: gesloten en halfopen gebouwen en 

groepswoningbouw. Alle woningen moeten als één samenhangend geheel worden 

ontworpen. 

 Enkel de zuidelijke zonegrens mag bebouwd worden, de overige bebouwing wordt 

ingeplant op minimaal 3meter afstand van de zonegrenzen. 

 De strook voor de voorgevelbouwlijn wordt ingericht als voortuinstrook. 

 

Bouwdiepte:  

 Bij grondgebonden woningen wordt de bouwdiepte bepaald door de minimale omvang 

van de tuin: 40m². De afstand van de achtergevel tot de achterste perceelsgrens is 

minstens 5m.  

 

Kroonlijsthoogte: 

 De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 9m. 

 

Daken:  

 Alle daken worden zo vormgegeven dat minstens de helft van de dakoppervlakte van 

dakbegroening, dakterrassen of gunstig georiënteerde zongerichte 

energievoorzieningen kan worden voorzien.  

Nokhoogte: De nokhoogte voor het hoofdgebouw bedraagt maximaal 10m. 

 

Tuinen en terrassen: 

 De niet-bebouwde perceelsdelen moeten als groene tuinen worden ingericht. De 

verharding in de voortuinstrook is beperkt tot de oprit naar de garage en een pad naar 

de voordeur. De groenaanleg in de voortuinstrook wordt licht verhoogd gerealiseerd of 

door een gebouwde oplossing afgescheiden van de verharde delen. 

 Tuinafscheidingen op de perceelsgrenzen worden voorzien in levende streekeigen 

hagen tussen 1.20m en 2m hoog. 

 Iedere grondgebonden woning beschikt over een tuin met een minimale omvang van 

40m² en aansluitend op de woonvertrekken, met een maximaal niveauverschil van 

1m. 

 

Ontsluiting: de woningen worden verplicht ontsloten via de Vakbondstraat of Eduard 

Anseelestraat 

Autostandplaatsen: Er moet minimaal één garage of carport per woning worden voorzien. 

Ondergrondse parkeerplaatsen zijn toegestaan. 
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Binnen dit project kunnen meergezinswoningen, service flats en ondersteunende 

diensten worden voorzien. Zoals bij elk strategisch project moet de totaliteit van de 

projectzone bekeken worden bij het ontwerp. Daarbij moet bijzondere aandacht uitgaan 

naar de inpassing en aanpassing van de nieuwe bebouwing in de omgeving en de impact 

van de bebouwing op het gebied van bezonning, privacy, ... 

De bouwhoogte van de bebouwing moet afgestemd worden met de bouwhoogte van de 

bestaande bebouwing in de Torenstraat enerzijds en anderzijds met de bouwhoogte van 

de bebouwing aan de overzijde van de August Van Landeghemstraat, zijnde de Sint 

Niklaaskerk en het klooster.  

Voor de projectzone wordt een achteruitgeschoven inplanting van de gebouwen 

vooropgesteld waardoor een pleinruimte ontstaat aan de zijde van de Van 

Landeghemstraat. 

Eén bijkomende bouwlaag kan worden toegestaan. De maximale kroonlijsthoogte is 

beperkt tot 15 meter. In het kader van de nabijheid van het beschermd monument (Sint 

Niklaaskerk), moet een vergunningsaanvraag met bijkomende bouwlaag (kroonlijsthoogte 

1( meter) beoordeeld worden door Onroerend Erfgoed. 

De ontwikkelingen binnen deze projectzone kunnen in fases worden uitgevoerd. In het 

ontwerp wordt wel (minimum) de totaliteit van de zone bekeken. Aanpalende percelen 

kunnen eventueel bij het project worden gevoegd. 

Centraal in het project staat een gemeenschappelijk binnengebied dat als buitenruimte 

fungeert voor alle gebruikers van de ontwikkeling. 

Alle autostandplaatsen worden ondergronds voorzien. Toegangen tot de ondergrondse 

parkeerplaatsen gebeuren inpandig. 

 

Artikel 8.3: Schoolweg 

Zoals bij elk strategisch project moet de totaliteit van de projectzone bekeken worden bij 

het ontwerp. Daarbij moet bijzondere aandacht uitgaan naar de inpassing en aanpassing 

van de nieuwe bebouwing in de omgeving en de impact van de bebouwing op het gebied 

van bezonning, privacy, ... 

De bouwhoogte van de bebouwing moet afgestemd worden met de bouwhoogte van de 

bestaande bebouwing in de Schoolweg. Voor de projectzone wordt een 

achteruitgeschoven inplanting van de gebouwen vooropgesteld om het belang van de as 

Station-Watertoren ook ruimtelijk te benadrukken. 

De ontwikkelingen binnen deze projectzone kunnen in fases worden uitgevoerd. In het 

ontwerp wordt wel (minimum) de totaliteit van de zone bekeken. Aanpalende percelen 

kunnen eventueel bij het project worden gevoegd. 

Alle autostandplaatsen worden ondergronds voorzien. Toegangen tot de ondergrondse 

parkeerplaatsen gebeuren inpandig. 

 Artikel 8.2: Torenstraat 
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 Artikel 8.4: Mutualiteitsstraat 

Bestemming 

Idem Artikel 2.2. 

 

Inrichting 

De inrichtingsvoorschriften zijn gericht op het realiseren van een gesloten bouwblok met 

een open en groen binnengebied. Openingen in de straatwand zijn toegestaan voor 

zover zij het gesloten karakter van het bouwblok respecteren. 

 

Aard en plaatsing van de gebouwen: 

 Volgende bouwtypes zijn toegestaan: gesloten gebouwen en groepswoningbouw. Alle 

woningen moeten als één samenhangend geheel worden ontworpen. 

 De bebouwing wordt ingeplant op minimaal 4meter afstand van de zonegrenzen. 

 De strook voor de voorgevelbouwlijn wordt ingericht als voortuinstrook 

 

Bouwdiepte: 

 Bij grondgebonden woningen wordt de bouwdiepte bepaald door de minimale omvang 

van de tuin of toegankelijke buitenruimte: 20m². 

 In geval van groepswoningbouw is een gemeenschappelijke groene binnenruimte 

toegestaan. De binnenruimte moet zodanig ontworpen worden dat voldoende licht kan 

toetreden zodat kwalitatieve groenaanleg mogelijk is. 

 

Kroonlijsthoogte: 

 De kroonlijsthoogte van de gebouwen bedraagt maximaal 6m.  

 

Daken:  

 Alle daken worden zo vormgegeven dat minstens de helft van de dakoppervlakte kan 

worden voorzien van dakbegroening, dakterrassen of gunstig georiënteerde 

zongerichte energievoorzieningen.  

 

Nokhoogte: De nokhoogte voor het hoofdgebouw bedraagt maximaal 10m. 

 

Ontsluiting: In geval van groepswoningbouw worden de woningen gezamenlijk ontsloten. 

Indien een gevel uitgeeft op de Eduard Anseelestraat, moet rechtstreeks ontsloten 

worden op deze straat. 

 

Autostandplaatsen: Er moet minimaal één garage of carport per woning worden voorzien. 

Ondergrondse parkeerplaatsen zijn toegestaan. 
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Artikel 9: Spoorwegen 

Geen bijzondere bepalingen 
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TERMINOLOGIE 
Bebouwde oppervlakte: 

Bruto-vloeroppervlakte van het vloerniveau ter hoogte van het maaiveld (voetafdruk) op 

een perceel of terrein, exclusief de terrassen. 

Bedrijf: 

Onderneming die zich bezighoudt met handel, dienstverlening, uitoefenen van een 

ambacht of industriële activiteiten. 

Beheer: 

Beheer houdt in dat voorschriften worden opgemaakt die gericht zijn op het behoud van 

de ruimtelijke voorwaarden die gecreëerd zijn door bestemming en inrichting.  Beheren 

kan ook omschreven worden als zijnde gericht op het behoud van de optimale ruimtelijke 

voorwaarden voor het goed functioneren van de toegelaten activiteiten en het vrijwaren 

van de ruimtelijke karakteristieke elementen en eigenschappen van het gebied. 

Beplanting: 

Gewas waarmee de grond is beplant zoals struiken, kruidachtigen en bomen. 

Bestemmen: 

Toekomstgericht bepalen welke functies en activiteiten in een bepaald gebied toegelaten 

zijn. 

Bijgebouw: 

Op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 

worden van het hoofdgebouw en dat ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

Bouwblok: 

Overwegend bebouwde ruimte die bestaat als een verzameling van aan elkaar 

grenzende percelen, omring door straten en/of natuurlijke grenzen. 

Bouwdiepte: 

Afstand vanaf de bouwlijn waar over de gehele diepte gebouwd mag worden, inclusief 

afdaken en uitbouwen, exclusief terrassen. 

Bouwhoogte: 

Hoogte gemeten vanaf het maaiveld tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, … 

Bouwlaag: 

Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van het gelijkvloers en 

met uitsluiting van de kelder en zolder. 

Bouwlijn: 

Lijn waarop een van de gevels van een gebouw geplaatst is of geplaatst kan worden; 

grens van de bouwperimeter. 

Bouwperimeter: 

Omtrek, bepaald door maximale bouwlijnen, die de grens vormt van een terrein 

waarbinnen mag worden gebouwd. 
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Buitenruimte: 

Onbebouwde, toegankelijke, bovengrondse, niet-overdekte gedeelte van een terrein 

horende bij een gebouw, met name een (dak)tuin, patio of (dak)terras. 

Constructie: 

Gebouw, bouwwerk, vaste inrichting, verharding, publiciteitsinrichting of uithangbord, al 

dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond 

bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse 

te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst 

worden, of is het goed volledig ondergronds. 

Culturele voorzieningen: 

Ruimte waar in hoofdzaak evenementen van culturele aard worden aangeboden. 

Cultuurhistorische waarde: 

Waarde die kan worden toegekend aan een object, gebouw, terrein of structuur op basis 

van zijn sociaal-historische, geschiedkundige, architectuurhistorische, 

(steden)bouwhistorische, archeologische of historisch-geografische karakteristieken. 

Dakterras: 

Toegankelijke buitenruimte op het dak van een gebouw (of een deel ervan) dat is 

aangelegd als een terras. 

Daktuin: 

Toegankelijke buitenruimte op het dak van een gebouw (of een deel ervan) dat 

aangelegd is met grondbedekking en groen of beplanting. 

Detailhandel: 

Het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. De 

detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot 

consument. Ook het opslaan daarvan op de plaats van verkoop of op de plaats van 

levering behoort tot detailhandel.  

Kleinschalige detailhandel: 

Detailhandel waarvoor men geen socio-economische vergunning nodig heeft; een 

ruimtelijk belangrijk criterium is de netto verkoopsoppervlakte die niet meer dan 400 m² 

mag zijn.  

Diensten: 

Verrichtingen die gewoonlijk tegen vergoeding geschieden. De diensten omvatten met 

name werkzaamheden: 

1. van commerciële aard (ook private kinderopvang,….); 

2. van de vrije beroepen (verzekeringsmakelaar, architect, advocaten , artsen, …); 

3. van het ambacht. 

Doorgang: 

Publiek toegankelijke verbinding voor niet-gemotoriseerd verkeer. 
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Duurzame ontwikkeling: 

Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee 

voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun 

behoeften te voorzien. 

Duurzaam materiaal: 

bouwfysisch verantwoord, bestendig materiaal 

Functie: 

Het feitelijk gebruik [de werking] van een onroerend goed of een gedeelte daarvan. 

Hoofdfuncties: 

alle functies, onbeperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald gebied.  

Nevenfuncties: 

alle functies, beperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald gebied. De 

specifieke beperkingen van de nevenfuncties moeten samen met de nevenfuncties 

vermeld worden. 

Garage: 

Overdekte autostalling, ingesloten met minstens vier muren of drie muren en een poort of 

hek. 

Gebouw: 

Elke constructie, die een voor mensen toegankelijke, geheel of gedeeltelijk overdekte, 

geheel of gedeeltelijk met muren omsloten ruimte vormt. 

Meergezinsgebouw 

Gebouw waarin minimum twee woningen zijn ondergebracht. 

Eengezinsgebouw (huis) 

Gebouw bestaande uit één zelfstandige woning, waarbij de woning samenvalt met 

het volledige gebouw. 

Gemengd gebouw 

Gebouw waarin meerdere functies ondergebracht zijn. 

Gelijkvloers: 

Onderste bouwlaag van een gebouw, gelegen boven de pas van het maaiveld. 

Gemeenschapsvoorziening: 

Niet commerciële voorzieningen van een publiekgerechtelijke partij en/of instelling(en) die 

het algemeen nut dienen en geen winstbejag nastreven. 

Gesloten bebouwing: 

Bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw twee gemene muren of wachtgevels of 

beiden heeft. 

Gevel: 

Buitenmuur van een gebouw. 

Gevelvlak: 

Buitenzijde van de gevel, uitsprongen en insprongen buiten beschouwing gelaten. 
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Groendak: 

Dak dat volledig voorzien is van een substraatlaag of teelaarde en groen. 

Groepswoningen 

Gebouw waarin meer dan één wooneenheid wordt ingericht. 

Grondgebonden woning: 

Woning met private toegang tot het maaiveld. 

Half-open bebouwing: 

Bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene muur of wachtgevel 

heeft. 

Handel:  

Het kopen en verkopen van goederen, diensten en/of energie. 

Hemelwater:  

Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. 

Hemelwaterput:  

Reservoir voor het opvangen en opslaan van hemelwater. 

Herbouwen: 

Afbraak van een bestaand gebouw en de oprichting van nieuwbouw binnen het oor-

spronkelijke bouwvolume. 

Hoekgebouw: 

Gebouw opgericht op een perceel dat gelegen is op de kruising van meerdere straten. 

Hoogstammige boom: 

Boom die op 1,50 m hoogte een stamomtrek heeft van de dikste stam van minstens 50 

cm of waarvan de centrale stam minstens 3,50 m hoog is. Hoogstammige fruitbomen 

worden gelijkgesteld met hoogstammige bomen. 

Hoofdgebouw: 

Gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een perceel kan 

worden beschouwd. 

Horeca: 

Verzamelnaam voor cafés, restaurants, en hotels. 

Hotel: 

Toeristische logies die over ten minste vier kamers en/of accommodaties voor ten minste 

tien personen beschikt en een hotelvergunning bezit. 

Inheemse beplanting: 

Gewas dat bestaat uit plantensoorten waarvan Vlaanderen in hun natuurlijke versprei-

dingsgebied ligt. 

Inrichten: 

Ordenen via voorschriften die de ruimtelijke voorwaarden creëren voor een goede 

ontwikkeling van de functies en activiteiten die in een bepaald gebied toegelaten zijn. 
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Kantoor: 

Bedrijf waar als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening wordt uitgevoerd met 

een hoofdzakelijk beheers- en administratief karakter en een hoge personeelsdensiteit.  

Kantoorgebouw: 

Gebouw dat hoofdzakelijk gebruikt wordt als kantoor.  

Kelder: 

Ruimte die volledig of gedeeltelijk onder het maaiveld ligt tussen de fundering en het 

gelijkvloers. 

Kroonlijst: 

Horizontale gevelbeëindiging. 

Kroonlijsthoogte: 

Hoogte van een bouwwerk die gemeten wordt van het maaiveld tot de bovenkant van de 
deksteen of kroonlijst. 

Maaiveld: 

Het afgewerkte bouwterrein. 

Netto handelsoppervlakte: 

De oppervlakte van een handelszaak, uitgezonderd de opslagruimten, de bureelruimten 

en de sociale ruimten.  

Nieuwbouw: 

Als nieuwbouw worden beschouwd ofwel een volledig nieuw op te richten gebouw, ofwel 

een gebouw waaraan een verbouwing is uitgevoerd waarbij meer dan 40% van de 

buitenwanden zijn gesloopt. Ook een uitbreiding die groter is dan de helft van de 

bestaande oppervlakte wordt beschouwd als nieuwbouw. 

Nutsvoorziening: 

De elektriciteitsvoorziening, infrastructuur voor zuivering van afvalwater, infrastructuur 

voor verwerking van afval, gasvoorziening, watervoorziening, communicatie-

infrastructuur. 

Onderhouds- en instandhoudingswerken: 

Werken die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door 

het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of 

onderdelen. Er bestaan twee categorieën onderhouds- en instandhoudingswerken, deze 

die geen betrekking hebben op de stabiliteit van het gebouw en waarvoor geen 

stedenbouwkundige vergunning nodig is en deze die daar wel betrekking op hebben en 

waarbij wel een stedenbouwkundige vergunning vereist is. 

Onteigeningsplan: 

Plan dat de basis vormt voor een onteigening, de gedwongen, definitieve en volledige 

overgang van een onroerend goed van een particuliere eigenaar naar een overheid om 

redenen van algemeen nut. 

Openbaar domein: 

Publiek toegankelijke ruimte in het bezit van een overheid. 
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Openbare weg: 

Publiek toegankelijke buitenruimte in het bezit van de overheid. 

Open bebouwing: 

Bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw geen gemene muur of wachtgevel heeft. 

Park: 

Een groene ruimte waar bij de aanleg, de inrichting en het beheer sociaalrecreatieve 

en/of esthetische overwegingen overheersen en waar gelijktijdig verschillende andere 

functies kunnen worden vervuld. 

Parkeerplaats: 

Plaats waar geparkeerd mag worden. 

Parkeren: 

Het langer stilstaan van een voertuig dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen 
of voor het laden en lossen van goederen. 

Perceel: 

Afgedeeld stuk grond, al dan niet bebouwd, waaraan een kadastraal nummer is toege-
kend. Elk perceel is vervolgens identificeerbaar door zijn kadastraal nummer. 

Perceelsgrens: 

De kadastraal vastgelegde grens tussen twee of meerdere percelen of tussen een 

perceel en de openbare weg. Een zijdelingse perceelsgrens vormt de kadastrale grens 

tussen twee of meerdere percelen langs de zijgevel van een woning. 

Private buitenruimte: 

Buitenruimte die ter beschikking staat van de bewoners van één woning. 

Publiek (adj): 

Voor iedereen toegankelijk. 

Publiek domein: 

Ruimte, die voor iedereen toegankelijk is. 

Publieke weg: 

Buitenruimte, die voor iedereen toegankelijk is. 

Publiekstrekkende functie:  

Functie die veel publiek lokt (trekker, trekpleister). 

Reca  

Horeca met uitsluiting van hotelfuncties, kleinschalige verblijfsaccommodatie en 

overlastcreërende imagoverlagende handelszaken. 

Rooilijn: 

Huidige of toekomstige scheidslijn tussen de openbare weg en de aangelande eigen-

dommen. Zij heeft tot taak de openbare weg op een bepaalde breedte te handhaven of te 

brengen. 

Scheidingsmuur: 

Muur die twee eigendommen van elkaar scheidt. 
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Straatbeeld: 

De verschijningsvorm van het geheel van de gebouwde omgeving die de begrenzing 
vormt van een publieke open ruimte. 

Straatwand: 

De samenvoeging van alle voorgevels tussen twee straathoeken. 

Technische installaties: 

Installaties of zelfstandige onderdelen ervan die voldoen aan de volgende drie 
voorwaarden: 

de installatie dient vast te zijn verbonden aan het gebouw; 

het tot stand brengen van de installatie dient nauw te zijn verweven met de 
bouwkundige werkzaamheden; 

de installatie dient overwegend te zijn ingericht op het scheppen van het klimaat, de 

accommodaties en de andere omstandigheden waaronder het leven of werken in het 

gebouw geschiedt en niet op het doen geschieden van de productie of het verrichten van 

bezigheden waarvoor het gebouw bestemd is. 

Terras: 

Toegankelijke verharde buitenruimte in, op of buiten een gebouw, aangelegd als verblijfs- 
of wandelplek. 

Terrein: 

Door kadastrale of andere grenzen bepaald stuk grond. 

Tuin: 

Onbebouwde buitenruimte, met inbegrip van zaken die tot de vaste tuininrichting 

behoren. 

Tuinhuis: 

Constructie in een tuin, om iets op te bergen. 

Uitbouw: 

Uit de bouwmassa vooruitspringend deel van enige omvang, vaak toegevoegd, dus 

minder organisch met de massa verbonden. 

Uitbreiden: 

Vergroten van een bestaand bouwwerk, het anders bouwen ervan zonder dat het volledig 
wordt afgebroken of heropgericht. Het gebeurt buiten het bestaande bouwvolume en met 
volumevermeerdering.  

Uitkraging: 

Uitspringend bouwdeel, hoger dan het gelijkvloers. Een uitkraging wordt niet ondersteund 

en is bijgevolg niet verbonden met het maaiveld door muren en/of palen. 

Uitsprong: 

Vooruitstekend bouwdeel ten opzichte van het gevelvlak of dakvlak. 

Verblijfsruimte: 

Ruimte voor het verblijven van mensen. Hieronder vallen, zonder limitatief te zijn: 
leefruimtes, slaapkamers, (studenten)kamers, kantoor/bureelruimtes, onderwijslokalen, 
bijeenkomstruimtes. Enkele voorbeelden van ruimtes die hier niet onder vallen: keukens, 
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badkamers, toiletten, handelszaken, restaurants, cafés, ruimtes voor industrie en 
ambacht, bergplaatsen. 

Verbouwen: 

Wijzigen van een bestaand bouwwerk, het anders bouwen ervan zonder dat het volledig 

wordt afgebroken of heropgericht. Het gebeurt binnen het bestaande bouwvolume of met 

volumevermindering. Het is een wijziging van het bouwwerk waarbij minstens 60% van 

de bestaande buitenmuren moeten blijven staan.  

Verdieping: 

Bouwlaag boven het gelijkvloers. 

Verdiepingshoogte: 

Hoogteverschil tussen de vloerpas van de betreffende bouwlaag en de vloerpas van de 

bouwlaag die zich erboven bevindt. 

Verharding: 

Kunstmatig aangelegde grondbedekking (al dan niet door het uitvoeren van constructieve 
werken) om het weerstandsvermogen van de bodem te vergroten en die de 
waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt.  

Vloer: 

Bodem van een vertrek of een andere ruimte en het vlak daarvan. 

Vloeroppervlakte: 

De vloeroppervlakte dient te worden onderscheiden in: 

bruto-vloeroppervlakte (bvo) 

constructie-oppervlakte (cvo) 

netto-vloeroppervlakte (nvo)  

Bruto-vloeroppervlakte:  

De bruto-vloeroppervlakte van een gebouw is de som van de bruto-vloeroppervlakten van 

alle vloerniveaus. 

Vloerniveaus zijn bij voorbeeld verdiepingen, geheel of gedeeltelijk in de grond, 
verdiepingen boven de grond, verdiepingen voor installaties, dakverdiepingen, 
dakterrassen en daktuinen, zolders. 

De bruto-vloeroppervlakte van ieder vloerniveau volgt uit de buitenomtrek van de aan het 
gebouw begrenzende bouwdelen op vloerhoogte. 

Hierbij zijn de buitenvlakken van de begrenzingen bepalend. 

De oppervlakte van trappen, liften en installatieschachten dienen op elk vloerniveau tot 
de bruto-vloeroppervlakte te worden gerekend. 

Niet tot de bruto-vloeroppervlakte moeten worden gerekend de oppervlakten van: 
- hier en daar uitstekende delen van de buitenwand kleiner dan 0,5 m²; 
- hier en daar aan de buitenzijde van het gebouw voorkomende nissen, groter dan 0,5 
m²; 
- hier en daar uitwendige vrijstaande kolommen kleiner dan 0,5 m²; 
- schalmgaten en vides groter dan 4 m²; 
- holle ruimten of kruipruimten tussen het maaiveld en de onderzijde van het gebouw; 
- kruipkelders, tenzij deze volledig geconstrueerd zijn en deel uitmaken van het gebouw 
met een hoogte van ten minste 1,5 m; 
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- daken, dakterrassen en daktuinen; 
- terrassen; 
- open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw.  

Constructie-oppervlakte: 

De constructie-oppervlakte van een gebouw is de oppervlakte van de horizontale 
doorsnede van de verticale opgaande bouwdelen, bijvoorbeeld wanden, kolommen, 
borstweringen, niet toegankelijke schachten, e.d. 

De constructie-oppervlakte moet uit de afwerkmaten ter hoogte van de vloer voor ieder 
vloerniveau afzonderlijk worden bepaald. 

De oppervlakte ingenomen door deuropeningen, incidentele nissen en uitsparingen 
dienen tot de constructie-oppervlakte worden gerekend, indien zij kleiner dan 0,5 m² zijn. 

De oppervlakte ingenomen door plinten moet niet tot de constructie-oppervlakte worden 
gerekend. 

Netto-vloeroppervlakte: 
De netto-vloeroppervlakte van een gebouw is de vloeroppervlakte gemeten tussen de 
begrenzende bouwdelen. Ze wordt berekend als het verschil van de bruto-
vloeroppervlakte en de constructie-oppervlakte. 

Tot de netto-vloeroppervlakte behoren ook de vloeroppervlakten ingenomen door 
leidingen, radiatoren en andere verwarmingselementen, kastenwand en dergelijke. 

Niet tot de netto-vloeroppervlakte behoren de vloeroppervlakten ingenomen door 
scheidingswanden. 

Oppervlakten met een verschillende verdiepingshoogte dienen afzonderlijk te worden 
bepaald (bijvoorbeeld hallen, gehoorzalen), tenzij het hoogteverschil betrekking heeft op 
een oppervlakte kleiner dan 4 m². 

Tot de netto-vloeroppervlakte moeten ook de oppervlakten worden gerekend ingenomen 
door deuropeningen, vensternissen, uitsparingen en nissen in de verticaal opgaande 
bouwdelen, indien zij groter zijn dan 0,5 m².  

De door plinten ingenomen oppervlakten en de inwendige oppervlakten van liftschachten 

dienen eveneens tot de netto-vloeroppervlakte te worden gerekend. 

Voetpad:  

Gedeelte van de openbare weg bestemd voor voetgangers, dat duidelijk is afgebakend 

van de gedeelten bestemd voor het overige verkeer. 

Voorgevel: 

Gevel die zich richt naar de publieke weg waar het perceel aan grenst. 

Voorgevelbouwlijn: 

Lijn waarop een voorgevel van een gebouw is geplaatst of geplaatst kan worden. De 

voorgevelbouwlijn valt samen met de rooilijn als er geen voortuinstrook aanwezig is. 

Anders is de voorgevelbouwlijn de grenslijn tussen de voortuinstrook en de bouwstrook.  

Vrije hoogte: 

Netto hoogteverschil tussen de bovenzijde van de afgewerkte vloerpas en de onderkant 
van het afgewerkt plafond of een balk.  
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Waardevol gebouw: 

Gebouw met artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-

archeologische of andere sociaal-culturele waarde. 

Wachtgevel: 

Gedeelte van de scheidingsmuur waar het gebouw op het aangrenzende perceel 
aangebouwd kan worden. 

Waterloop: 

Open natuurlijk of kunstmatig afvoersysteem voor hemelwater. Kan onder andere ook 

dienst doen als buffering en infiltratie van hemelwater naar grondwater. 

Wooneenheid: 

Een wooneenheid is een functioneel geheel van ruimtes met een gezamenlijke 

vloeroppervlakte groter dan 40m², enkel bestemd voor permanente en duurzame 

bewoning. Elke woongelegenheid beschikt naast een leefruimte over één aparte sanitaire 

cel 

Woning: 

Ruimte, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk gezin. 

Woongebouw: 

Gebouw dat één of meerdere woningen telt met uitsluiting van andere functies. 

Zelfstandige woning: 

Woning waarin alle voorzieningen aanwezig zijn: 

a) WC; 

b) bad of douche; 

c) Kookgelegenheden; 

d) woongelegenheid; 

e) slaapgelegenheid. 

Zone: 

Een op plan omlijnd en met een kleur of een grafisch teken aangeduid gebied, waaraan 
een bepaalde bestemming en specifieke stedenbouwkundige voorschriften zijn 
gekoppeld. 

Zonegrens: 

Grens van een bestemmingszone. 
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Berchem-Antwerpen 
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B-2600 Berchem 

T +32 3 360 83 00 

F +32 3 360 83 01 

Hasselt 

Eurostraat 1 – bus 1 

B-3500 Hasselt 

T +32 11 28 88 00 

F +32 11 28 88 01 

Gent 

Kortrijksesteenweg 302 

B-9000 Gent 

T +32 9 242 44 44 
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Liège 

26, rue des Guillemins, 2ème étage 

B-4000 Liège 

T +32 4 349 56 00 

F +32 4 349 56 10 

Charleroi 

119, avenue de Philippeville 

B-6001 Charleroi 

T +32 71 298 900 

F +32 71 298 901 
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 Maatschappelijke zetel 

Brussel 
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