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0 . Algemene voorschriften

0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid
Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien 
van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. Volgende 
aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, kwalitatief openbaar domein, 
zuinig en compact ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke context, 
impact op de verkeerssituatie, kwalitatief en gepast materiaalgebruik, privacy 
en bezonning.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft 
ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreffende bevoegde 
overheid om hierover te waken.
De kwaliteit van het openbaar domein wordt beoordeeld in relatie tot de functies en de 
bebouwde omgeving die erbij aansluiten. 

Zuinig en compact ruimtegebruik: dit heeft ondermeer betrekking op het bundelen, 
stapelen of schakelen van bouwvolumes.

Inpassing in de landschappelijke context: dit gaat niet enkel over aanbrengen van 
buffergroen, maar dit kan ook bijvoorbeeld worden nagestreefd door het kwaliteitsvol 
afwerken van gevels, het beperken van kleur- en materiaalgebruik, het creëren van 
contrasten tussen bebouwing en beplanting, ... 

0.2 Constructies en inrichtingen van openbaar nut
Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse 
constructies en inrichtingen van openbaar nut toegelaten, voor zover ze in hun 
uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het 
normale gebruik van de betrokken zone, en voor zover de hoogte beperkt blijft 
tot max. 5 m en de totale grondoppervlakte beperkt blijft 
• tot max. 50 m² voor nieuwe of bijkomende bebouwing 
• tot 100 m² voor overige constructies.

Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar nut: straatverlichting, 
straatmeubilair, bushaltes, gas- of elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen, 
rioleringen en andere ondergrondse nutsleidingen en constructies, ...

0.3 In alle bestemmingszones is het mogelijk groene en verharde openbare 
ruimtes en aanhorige openbare nutsvoorzieningen te voorzien, zonder afbreuk 
te doen aan de onderliggende zone.

Alle boven- en ondergrondse werken noodzakelijk voor de inrichting, de 
veiligheid en het beheer van het openbaar domein zijn toegelaten.

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van 
het openbaar domein. In functie van het type zal de weg worden ingericht met 
een verbindend of verblijvend karakter. Bij de aanleg van openbaar groen zal 
gebruik worden gemaakt van streekeigen beplanting.

Openbare verharde ruimten: (garage)straten, pleinen, parken, publieke parking, voet- 
en fi etspaden, …  

Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 
groenvoorziening, …

Aanhorige openbare nutsvoorzieningen: verlichting, straatmeubilair, bushaltes, 
elektriciteitscabines, rioleringen en andere ondergrondse constructies.

0.4  Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen
Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen die vergund (geacht) zijn 
en afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, mogen in stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd worden 
op voorwaarde dat de afwijking niet toeneemt.

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling.

De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de 
bijgebouwen.

1 0 .  V e r o r d e n e n d e  s t e d e n b o u w k u n d i g e  v o o r s c h r i f t e n

Enkel de tekst in de kolom ‘verordenende voorschriften’ is bindend. De tekst in kolom ‘toelichting’ dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften te worden gelezen, maar zijn 
niet verordenend. De toelichting dient als interpretatiekader. 
De algemene voorschriften gelden voor alle bestemmingszones. In de zones waar de inhoud van een voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de betreffende zone is dit voorschrift 
logischerwijs niet van toepassing.
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0.5 Integraal waterbeheer en waterhuishouding
Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming 
te zijn met de principes van het integraal waterbeheer zonder een abnormale 
belasting van het watersysteem. In het bijzonder wordt gewerkt via het principe 
van vertraagde afvoer van het hemelwater waarbij de volgende hiërarchie wordt 
gevolgd: opvangen hemelwater voor herbruik, infi ltratie in de grond, buffering 
van het verzamelde regenwater.

Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar 
binnen alle bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk doen 
aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen de bouwzones, moet 
beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, zoals 
omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.

0.6 Groen
Bij de inrichting, de aanleg en het beheer van groen moet ervoor gezorgd 
worden dat dit groen streekeigen, biodiversiteitsrijk en bij voorkeur 
bijenvriendelijk is.

0.7 Publiciteit
Publiciteit dient maximaal geïntegreerd te zijn in de globale architectuur van de 
inrichtingen en constructies.
Dit aspect maakt integraal deel uit van de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning.
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1 . zone voor wonen in de ruime zin hoofdcategorie: wonen

1.1 Bestemming
De zone is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen.

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: 
kleinschalige kleinhandel, horeca, kleinschalige bedrijven tot 400 m², kantoren 
en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socio-
culturele voorzieningen, openbare en private groene en verharde ruimten.

Volgende activiteiten worden niet toegelaten:
• grootschalige kleinhandel groter dan 400 m², met uitzondering van de 

bestaande, vergunde grootschalige kleinhandel;
• grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving;
• milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven;
• bedrijven met abnormale hinder voor de omgeving.

In deze zone wordt een verweving van functies nagestreefd. Alle toegelaten activiteiten 
en voorzieningen kunnen als hoofdfunctie of als nevenfunctie voorkomen.
• Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 

...
• Kleinschalige kleinhandel: voedingzaak, kledingzaak, buurtwinkels, kleine 

supermarkt, ... 
• Horeca: hotel, restaurant, café, ...
• Kleinschalige bedrijven: stapelplaatsen, ambachtelijke bedrijven, KMO, bv. 

autogarage, interieurzaak met werkplaats, stapelplaats voor een timmerman.
• Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, rust- en 

verzorgingsinstellingen, ...
• Socio-culturele voorzieningen: buurthuis, cultureel centrum, 

gemeenschapscentrum, voorzieningen voor jeugdwerking, eredienstgebouw, 
bibliotheek, volkstuintjes, ...

• Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en 
fi etspaden, …  

• Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, …
• Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private 

parkings, garagewegen, tuinpaden, ...

1.2 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. 

1.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: 
• eengezinswoningen in aaneengesloten en/of halfopen bebouwing
• gestapelde woningen in aaneengesloten en/of halfopen bebouwing
• meergezinswoongebouwen

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden 
gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen verschillen 
van appartementsbouw doordat elke woning voorzien is van een individuele private 
toegang vanaf het openbaar domein. 
Een meergezinswoongebouw is een gebouw waarin meerdere wooneenheden 
(appartementen, studio’s) toegang krijgen via een gemeenschappelijke circulatieruimte. 

1.4 Bouwvoorschriften
Aantal bouwlagen:
Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale bruto-hoogte van 4 m; 
vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto-hoogte van 3,5 m. Enkel 
de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. 

• Hoofdvolume (A): maximum 2 bouwlagen + dakvolume. In het dakvolume 
wordt één extra bouwlaag toegelaten binnen het voorgestelde gabariet.

• Nevenvolumes (B) zijn maximum één bouwlaag hoog. 
• Bijgebouwen (C) zijn max. 3,5 m hoog.

Gabariet:
Hoofdvolume (A): maximum bouwdiepte = 14 m

De dakvorm is vrij, indien gekozen wordt voor een hellend dak dan is de 
maximum helling 45°. De nokhoogte is max. 11 m.

Onder dakvolume wordt verstaan een hellend dak of een volume met teruggetrokken 
bouwlijn dat zich binnen de contouren van een hellend dak kan inschrijven. 
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1.5 Terreinbezetting
Maximum terreinbezetting per perceel: 75%. 
Voor de terreinbezetting wordt alle bebouwing in rekening gebracht 
(hoofdvolume, nevenvolume, bijgebouw).

De verharding in de voortuinstrook dient beperkt te blijven tot hetgeen 
noodzakelijk is voor de toegankelijkheid van de bebouwing.

Onder een perceel wordt hier de oppervlakte ingenomen door één activiteit/
voorziening/functie verstaan:
• een perceel kan bestaan uit meerdere kadastrale percelen;
• een perceel kan bestaan uit een deel van een kadastraal perceel;
• de perceelsgrootte is onafhankelijk van eigendomsgrenzen.

1.6 Vrije tuinstroken
Zijtuinstroken
Halfopen bebouwing: aan één zijde van het hoofdgebouw geldt een minimale 
vrije zijtuinstrook van 3 m.

In een vrije zijtuinstrook kan een carport worden voorzien. Deze wordt op 
een afstand van minimum 0,5 m van de perceelsgrens gebouwd of op de 
perceelsgrens in onderhoudsvrij materiaal. De carport wordt minstens 3 m 
achter de bouwlijn van de voorgevel gebouwd.

Achtertuin
De minimum afstand van het hoofdgebouw (hoofdvolume + nevenvolume) tot 
de achterkavelgrens bedraagt 8 m.

Een carport is een parkeervoorziening met een afdakconstructie die aan minimum 2 
kanten volledig open is.

1.7 Aansluiten bij bestaande gebouwen
Bij het aanbouwen aan gebouwen, die een ander gabariet hebben dan voorzien 
in de zone, mag het nieuwe gebouw enkel gemotiveerd afwijken van de 
voorschriften van de zone om een harmonische overgang mogelijk te maken. 

Nieuwe wachtgevels kunnen enkel tot stand komen als op het aangrenzende 
perceel nog mogelijkheden tot aanbouwen bestaat. 

Bij het aanbouwen aan bestaande gebouwen dienen de bestaande wachtgevels 
op een kwaliteitsvolle manier te worden afgewerkt.

1.8 Bijgebouwen
Bijgebouwen kunnen gerealiseerd worden ofwel op de perceelsgrens, ofwel op 
een afstand van min. 1 m van de perceelsgrens.

1.9 Beeldkwaliteit achterkanten
Delen van gebouwen die zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein, dienen 
op een kwalitatieve manier afgewerkt te worden met aandacht voor de 
beeldkwaliteit van de de zijkant of achterkant. 

Stapelen van materialen in open lucht is enkel toegelaten indien dit niet 
zichtbaar is vanaf het openbaar domein. 

Kwalitatieve afwerking: bijvoorbeeld afsluitingen rond achtertuin/zijtuin of koer moeten 
uitgevoerd worden in kwalitatieve materialen zoals baksteen, levende haag, ...
Voor horecazaken grenzend aan het openbaar domein is een inrichting als terras ook 
mogelijk als afwerking. De inrichting als terras blijft evenwel onderhevig aan alle 
wetgeving en normering terzake.
Stockage van materialen of tijdelijke opslag van afval mag niet zichtbaar zijn vanaf het 
openbaar domein. 
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2 . zone voor wonen met beperkte nevenfuncties hoofdcategorie: wonen

2.1 Bestemming
De zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. De hoofdfunctie 
is residentieel wonen. De beperkte nevenfuncties mogen de woonfunctie van de 
omgeving niet in het gedrang brengen.

Op ieder perceel dient minstens één woongelegenheid aanwezig te zijn.

Volgende nevenfuncties zijn toegelaten: kleinschalige kleinhandel, kantoren en 
diensten, vrije beroepen, lokale bedrijvigheid, socio-culturele voorzieningen, 
openbare en private groene en verharde ruimten.

Nevenfuncties worden beperkt tot maximum 100 m² vloeroppervlakte. In de 
bijgebouwen worden geen nevenfuncties toegelaten. Enkel nevenfuncties, 
inpasbaar in de omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking worden 
toegelaten.

Voor percelen grenzend aan de Nieuwstraat of de Zilverbergstraat en groter dan 
800 m² worden de nevenfuncties toegelaten tot maximum 200 m² 
vloeroppervlakte, indien de woonfunctie van de omgeving niet in het gedrang 
komt. Op deze percelen zijn nevenfuncties in de bijgebouwen toegelaten.  

Volgende activiteiten worden niet toegelaten, noch als hoofdfunctie, noch als 
nevenfunctie:
• grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving;
• milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven;
• bedrijven met abnormale hinder voor de omgeving.

• Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
...

• Kleinschalige kleinhandel: voedingzaak, kledingzaak, buurtwinkels, ... 
• Lokale bedrijvigheid: atelier voor schrijnwerker, loods voor schilder, ...
• Socio-culturele voorzieningen: buurthuis, voorzieningen voor jeugdwerking, 

eredienstgebouw, volkstuintjes, ...
• Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en 

fi etspaden, …  
• Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, …
• Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private 

parkings, garagewegen, tuinpaden, ...

Nevenfuncties (bvb. schrijnwerkersatelier, kapsalon, ...) mogen niet ondergebracht 
worden in bijgebouwen (C), maar moeten ondergebracht worden in het hoofdvolume 
(A) of nevenvolume (B). Opslag van materiaal kan wel gebeuren in bijgebouwen (C). 

2.2 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. 

2.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: 
• eengezinswoningen in aaneengesloten, halfopen en/of open bebouwing
• meergezinswoongebouwen met max. 3 woongelegenheden, waarbij de 

oppervlakte van elke woongelegenheid min. 70m² bedraagt
• gestapeld wonen

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden 
gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen verschillen 
van appartementsbouw doordat elke woning voorzien is van een individuele private 
toegang vanaf het openbaar domein. 
Een meergezinswoongebouw is een gebouw waarin meerdere wooneenheden 
(appartementen, studio’s) toegang krijgen via een gemeenschappelijke circulatieruimte. 
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2.4 Bouwvoorschriften
Aantal bouwlagen:
Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale bruto-hoogte van 4 m; 
vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto-hoogte van 3,5 m. Enkel 
de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. 

• Hoofdvolume (A): maximum 2 bouwlagen + dakvolume. In het dakvolume 
wordt één extra bouwlaag toegelaten binnen het voorgestelde gabariet.

• Nevenvolumes (B) zijn maximum één bouwlaag hoog. 
• Bijgebouwen (C)zijn max. 3,5 m hoog.

Gabariet:
Hoofdvolume (A): maximum bouwdiepte = 14 m

De dakvorm is vrij, indien gekozen wordt voor een hellend dak dan is de 
maximum helling 45°. De nokhoogte is max. 11 m.

Onder dakvolume wordt verstaan een hellend dak of een volume met teruggetrokken 
bouwlijn dat zich binnen de contouren van een hellend dak kan inschrijven. 

2.5 Terreinbezetting
Maximum terreinbezetting per perceel: 65%. 
Voor de terreinbezetting wordt alle bebouwing in rekening gebracht 
(hoofdvolume, nevenvolume, bijgebouw). 

De verharding in de voortuinstrook dient beperkt te blijven tot hetgeen 
noodzakelijk is voor de toegankelijkheid van de bebouwing.

2.6 Vrije tuinstroken
Zijtuinstroken
Halfopen bebouwing: aan één zijde van het hoofdgebouw geldt een minimale 
vrije zijtuinstrook van 3 m.
Open bebouwing: aan beide zijden van het hoofdgebouw geldt een minimale 
vrije zijtuinstrook van 3 m.

In een vrije zijtuinstrook kan een carport worden voorzien. Deze wordt op 
een afstand van minimum 0,5 m van de perceelsgrens gebouwd of op de 
perceelsgrens in onderhoudsvrij materiaal. De carport wordt minstens 3 m 
achter de bouwlijn van de voorgevel gebouwd.

Achtertuin
De minimum afstand van het hoofdgebouw (hoofdvolume + nevenvolume) tot 
de achterkavelgrens bedraagt 8 m.

Een carport is een parkeervoorziening met een afdakconstructie die aan minimum 2 
kanten volledig open is.

2.7 Aansluiten bij bestaande gebouwen
Bij het aanbouwen aan gebouwen, die een ander gabariet hebben dan voorzien 
in de zone, mag het nieuwe gebouw enkel gemotiveerd afwijken van de 
voorschriften van de zone om een harmonische overgang mogelijk te maken. 

Nieuwe wachtgevels kunnen enkel tot stand komen als op het aangrenzende 
perceel nog mogelijkheden tot aanbouwen bestaat. 

Bij het aanbouwen aan bestaande gebouwen dienen de bestaande wachtgevels 
op een kwaliteitsvolle manier te worden afgewerkt.

2.8 Bijgebouwen
Bijgebouwen kunnen gerealiseerd worden ofwel op de perceelsgrens, ofwel op 
een afstand van min. 1 m van de perceelsgrens.
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3 . zone voor gemeenschapsvoorzieningen hoofdcategorie: gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen

3.1 De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen. 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het 
aanbieden van gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn 
toegelaten.

Gemeenschapsvoorzieningen: bvb. school, sportinfrastructuur, woonzorgcentrum, 
assistentiewoningen, ...

3.2 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. 

Voor beschermde monumenten (bvb. de kerk) blijft de wetgeving terzake gelden.

3.3 Bouwvoorschriften
• Voor deelzones 3A en 3B

Aantal bouwlagen:
Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. 
• Hoofdvolume (A): maximum 2 bouwlagen + dakvolume. In het 

dakvolume wordt één extra bouwlaag toegelaten binnen het 
voorgestelde gabariet.

• Nevenvolumes (B) zijn maximum één bouwlaag hoog. 
• Bijgebouwen (C) zijn max. 3,5 m hoog.
Gabariet:
De dakvorm is vrij, indien gekozen wordt voor een hellend dak dan is de 
maximum helling 45°. De kroonlijsthoogte is max. 7,5 m. De nokhoogte is 
max. 11 m.
De hoogte van de bebouwing dient naar de zonegrenzen toe afgebouwd te 
worden volgens de 45°-regel.

• Voor deelzone 3C
Aantal bouwlagen:
Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. 
• Hoofdvolume (A): maximum 3 bouwlagen.
• Nevenvolumes (B) zijn maximum één bouwlaag hoog. 
• Bijgebouwen (C) zijn max. 3,5 m hoog.
Gabariet:
Een plat dak is verplicht. De kroonlijsthoogte is max. 11 m.
De hoogte van de bebouwing dient naar de zonegrenzen toe afgebouwd te 
worden volgens de 45°-regel. 

• Voor deelzone 3D
Aantal bouwlagen:
Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. 
• Hoofdvolume (A): maximum 3 bouwlagen.
• Nevenvolumes (B) zijn maximum één bouwlaag hoog. 
• Bijgebouwen (C) zijn max. 3,5 m hoog.
Gabariet:
Indien 3 bouwlagen gerealiseerd worden, is een plat dak verplicht; de 
kroonlijsthoogte is max. 11 m. 
Indien 2 bouwlagen of minder gerealiseerd worden, is de dakvorm vrij; 
indien gekozen wordt voor een hellend dak dan is de maximum helling 45°. 
De kroonlijsthoogte is max. 7,5 m. De nokhoogte is max. 11 m.

Onder dakvolume wordt verstaan een hellend dak of een volume met teruggetrokken 
bouwlijn dat zich binnen de contouren van een hellend dak kan inschrijven. jj

Verklarende schets 45°-regel:

45°
zonegrens

3.4 Terreinbezetting
Maximum terreinbezetting per perceel: 
• voor deelzone 3A, 3C en 3D: 75%
• voor deelzone 3B: 30%
• voor deelzone 3E: 100% 
Voor de terreinbezetting wordt alle bebouwing in rekening gebracht 
(hoofdvolume, nevenvolume, bijgebouw).

Onder een perceel wordt hier de oppervlakte ingenomen door één activiteit/
voorziening/functie verstaan:
• een perceel kan bestaan uit meerdere kadastrale percelen;
• een perceel kan bestaan uit een deel van een kadastraal perceel;
• de perceelsgrootte is onafhankelijk van eigendomsgrenzen.
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4. zone voor wisselbestemming: wonen met beperkte 
nevenfuncties/gemeenschapsvoorzieningen

hoofdcategorie: wonen

4.1 De zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties OF voor 
gemeenschapsvoorzieningen.

4.2 Indien voor de bestemming wonen met beperkte nevenfuncties wordt gekozen, 
gelden de voorschriften van de betreffende zone (zie “2. zone voor wonen met 
beperkte nevenfuncties” op pag. 61).

4.3 Indien voor de bestemming gemeenschapsvoorzieningen wordt gekozen, 
gelden de voorschriften van de betreffende zone (zie “3. zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen” op pag. 63).

5. zone voor wisselbestemming: wonen in de ruime zin/
gemeenschapsvoorzieningen

hoofdcategorie: wonen

5.1 De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin OF voor 
gemeenschapsvoorzieningen.

5.2 Indien voor de bestemming wonen in de ruime zin wordt gekozen gelden de 
voorschriften van de betreffende zone (zie “1. zone voor wonen in de ruime zin” 
op pag. 59).

5.3 Indien voor de bestemming gemeenschapsvoorzieningen wordt gekozen, 
gelden de voorschriften van de betreffende zone 3A (zie “3. zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen” op pag. 63).

6 . zone voor wonen met beperkte nevenfuncties - 
meergezinswoningen

hoofdcategorie: wonen

6.1 Bestemming
De zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. De hoofdfunctie 
is residentieel wonen. De beperkte nevenfuncties mogen de woonfunctie van de 
omgeving niet in het gedrang brengen.

Volgende nevenfuncties zijn toegelaten: kleinschalige kleinhandel tot max. 
400 m², kantoren en diensten, vrije beroepen, socio-culturele voorzieningen, 
openbare en private groene en verharde ruimten.

Nevenfuncties worden beperkt tot de gelijkvloerse verdieping. In de 
bijgebouwen worden geen nevenfuncties toegelaten. Enkel nevenfuncties, 
inpasbaar in de omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking worden 
toegelaten.

In deze zone wordt een verweving van functies nagestreefd. Alle toegelaten activiteiten 
en voorzieningen kunnen als hoofdfunctie of als nevenfunctie voorkomen.

• Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
...

• Kleinschalige kleinhandel: voedingzaak, kledingzaak, buurtwinkels, ... 
• Socio-culturele voorzieningen: buurthuis, voorzieningen voor jeugdwerking, 

eredienstgebouw, volkstuintjes, ...
• Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en 

fi etspaden, …  
• Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen…
• Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private 

parkings, garagewegen, tuinpaden, ...

6.2 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. 

6.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: 
• gestapelde woningen in aaneengesloten en/of halfopen bebouwing
• meergezinswoongebouwen

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden 
gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen verschillen 
van appartementsbouw doordat elke woning voorzien is van een individuele private 
toegang vanaf het openbaar domein. 
Een meergezinswoongebouw is een gebouw waarin meerdere wooneenheden 
(appartementen, studio’s) toegang krijgen via een gemeenschappelijke circulatieruimte.
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6.4 Bouwvoorschriften
Aantal bouwlagen:
Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale bruto-hoogte van 4 m; 
vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto-hoogte van 3,5 m. 
Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Bijkomende (half-)
ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee als bewoonbare 
bouwlaag.

• Hoofdvolume (A): 
• Voor de deelzone ten noorden van de Vlaslaan: maximum 3 bouwlagen. 
• Voor de deelzone ten zuiden van de Vlaslaan: maximum 2 bouwlagen.

• Nevenvolumes (B) zijn maximum één bouwlaag hoog. 
• Bijgebouwen (C) zijn max. 3,5 m hoog.

Gabariet:
Hoofdvolume (A): maximum bouwdiepte = 14 m

Een plat dak is verplicht.

6.5 Terreinbezetting
Maximum terreinbezetting per perceel: 40%. 
Voor de terreinbezetting wordt alle bebouwing in rekening gebracht 
(hoofdvolume, nevenvolume, bijgebouw). 

De verharding dient beperkt te blijven tot hetgeen noodzakelijk is voor de 
toegankelijkheid van de bebouwing.

Min. 40% van de zone dient te bestaan uit groenaanleg. 
Het groen binnen deze zone heeft een publiek karakter.

Ter info: de zone ten noorden van de Vlaslaan is ongeveer 5.550 m² groot, en is op 
vandaag voor ongeveer 1.570 m² bebouwd (= ca. 28%), exclusief verhardingen. De 
zone ten zuiden van de vlaslaan is ongeveer 1800 m² groot, en is op vandaag voor 
ongeveer 400 m² bebouwd (= ca. 22%), exclusief verhardingen.

Ter info: de zone ten noorden van de Vlaslaan bestaat momenteel voor ongeveer 48% 
(ca. 2.700 m²) uit groenaanleg. De zone ten zuiden van de Vlaslaan bestaat momenteel 
voor ongeveer 59% (ca. 1060 m²) uit groenaanleg.

7. zone voor groen hoofdcategorie: wonen

7.1 De zone is bestemd voor de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van 
een openbare groenzone. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van deze bestemming zijn toegelaten.

7.2 Deze zone is bouwvrij met uitzondering van kleinschalige inrichtingen en 
constructies van openbaar nut en algemeen belang of kleine constructies in 
functie van het recreatieve gebruik en onderhoud van de openbare groenzone. 

De verharding in het gebied blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de 
toegankelijkheid en rond sport-, speel-, of rustconstructies. Het algemene 
karakter van de zone moet onverhard en beplant zijn.

7.3 Binnen de zone zijn fi ets- en wandelpaden met bijhorende inrichting toegelaten. 
De fi ets- en wandelpaden moeten aangelegd worden met waterdoorlaatbare 
materialen.

De plaatsing van speelpleinconstructies en beperkte reliëfwijzigingen in functie 
van sport- en speelmogelijkheden zijn toegelaten.



Stad Waregem, RUP 2-1 Marktplaats - Zilverbergstraat Leiedal, april 201666

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN  TOELICHTING    

8. zone voor bestaand bedrijf hoofdcategorie: bedrijvigheid

8.1 De zone is bestemd voor het behoud en de uitbreiding van de huidige bestaande 
bedrijfsactiviteiten van verkoop, verhuur, onderhoud en afbraak van wagens aan 
Meierie 15, 8792 Desselgem. 
Nevenactiviteiten zijn alleen toegelaten voor zover ze noodzakelijk zijn voor de 
bedrijfsvoering van het bestaande bedrijf. 
Installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie 
zijn toegelaten.

Onder bestaande activiteiten moeten worden verstaan: de activiteiten in gelijkaardige 
vorm, met inbegrip van de normale technologische evolutie van activiteiten. De 
omstandigheid dat het bedrijf verandert van eigenaar kan op zichzelf niet beschouwd 
worden als een stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten.
De stopzetting van de bedrijfsactiviteiten is een feitenkwestie en zal op dat 
moment moeten worden aangetoond. Er wordt ook rekening gehouden met de 
eigendomsstructuur van het terrein.

8.2 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze rekening houden 
met zuinig ruimtegebruik. Daarbij wordt minstens aandacht besteed aan: 
• het optimaal gebruiken van de percelen, echter rekening houdend met de 

verplichtingen inzake veiligheid;
• het groeperen en organiseren op het terrein van parkeermogelijkheden voor 

de gebruikers en bezoekers.

Zuinig ruimtegebruik is een algemeen principe voor een bedrijfsterrein. 
Bij de beoordeling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt niet 
alleen rekening gehouden met het zuinig ruimtegebruik maar ook onder meer met:
• de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
• de relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde bestemmingen;
• de inpassing in de omgeving.

8.3 De zone is bouwvrij. Uitbreiding van de bestaande gebouwen binnen deze zone 
is enkel toegelaten indien dit noodzakelijk is vanuit milieutechnische redenen.

Verhardingen zijn toegelaten. 

8.4 Alle voorzieningen, bovengrondse en ondergrondse constructies in functie van 
buffering en infi ltratie van hemelwater zijn toegelaten.

8.5 Stapelen van goederen
Gestapelde goederen, hoger dan 2 m, moeten binnen worden geplaatst.
Gestapelde goederen, lager dan 2 m, mogen buiten worden geplaatst:
• indien ze zich achter de voorbouwlijn bevinden
• én indien ze visueel afgeschermd worden van het openbaar domein

Stapelen in de voortuin is niet toegelaten. 
Ook mogen de gestapelde goederen niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.

8.6 Groenbuffer
Er dient een groenbuffer voorzien te worden ten aanzien van de 
aangrenzende zone voor gemeenschapsvoorzieningen (zie “3. zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen” op pag. 63).
De groenbuffer dient minstens 5m breed te zijn, en dient te bestaan uit 
hoogstammige bomen met een onderbegroeiing.
Het bedrijf moet instaan voor de aanleg van de buffer op eigen terrein. 
De buffer moet aangeplant worden uiterlijk het plantseizoen dat volgt op het 
verlenen van een vergunning voor dit perceel.

9. zone voor openbare wegenis hoofdcategorie: lijninfrastructuur

9.1 Deze zone is bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die 
openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op 
de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende 
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar 
vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 
toegelaten.

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, 
de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, 
de geluidswerende constructies, voetgangers- of fi etsvoorzieningen, de plaatsing van 
zitbanken, muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.

9.2 Binnen deze zone is de bouw van kleine inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang inbegrepen en toegelaten, alsook de bouw 
van kleine recreatieve inrichtingen en constructies. 

Kleine inrichtingen en constructies van openbaar nut en algemeen belang zijn 
ondermeer bushokjes, telefooncel, nutscabines, fi etsenstallingen, infobord.
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9.3 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van 
het openbaar domein. Bij wegenis zal in functie van het type de weg worden 
ingericht met een verbindend of verblijvend karakter. 

Bij de inrichting van het openbaar domein dient gestreefd te worden naar het 
behoud van het groene karakter van de wijk. Bij de aanleg van openbaar groen 
zal gebruik worden gemaakt van streekeigen beplanting.

10 . overdruk: garageweg

10.1 Het gebied ter hoogte van deze overdruk is bestemd voor een garageweg. 
Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, het 
functioneren of aanpassing van die garageweg en aanhorigheden.

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de wegsignalisatie en wegbebakening, 
de verlichting, de afwatering, de beplantingen, de plaatsing van zitbanken, muurtjes, 
kunstwerken, straatmeubilair.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden. 

10.2 Ter hoogte van deze overdruk is de bouw van kleine inrichtingen en constructies 
van openbaar nut en algemeen belang inbegrepen en toegelaten. 

Kleine inrichtingen en constructies van openbaar nut en algemeen belang zijn 
ondermeer: elektriciteitscabine, fi etsenstallingen, infobord, ...

10.3 Ter hoogte van garagewegen dient een vrije doorgang van minimum 4 m breed 
behouden te blijven. 

10.4 De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk.

Gemotoriseerd verkeer is enkel toegelaten in functie van de ontsluiting van 
naastgelegen garages, carports en/of private parkeergelegenheid. 

Er kunnen geen woningen langs een garageweg opgericht en/of ontsloten 
worden. 

Doorgaand verkeer langsheen de garageweg is niet wenselijk omwille van de 
verkeersveiligheid.

Enkel langs een bestaande, voldoende uitgeruste weg kunnen woningen opgericht en/of 
ontsloten worden (indien passend binnen de onderliggende bestemmingszone). 

11. overdruk: voetgangers- en fi etsersverbinding (indicatief)

11.1 Het gebied ter hoogte van deze overdruk is bestemd voor een voetgangers- en 
fi etsersverbinding. 
In deze zone zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten 
voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die voetgangers- en 
fi etsersverbinding en aanhorigheden.

De overdruk is indicatief. Begin- en eindpunt van de overdruk liggen vast, 
het tracé hiertussen kan gewijzigd worden. Het tracé van de overdruk mag 
maximum over een afstand van 30 meter verschoven worden. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de wegsignalisatie en wegbebakening, 
de verlichting, de afwatering, de beplantingen, de plaatsing van zitbanken, muurtjes, 
kunstwerken, straatmeubilair.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden. 

11.2 Ter hoogte van deze overdruk is de bouw van kleine inrichtingen en constructies 
van openbaar nut en algemeen belang inbegrepen en toegelaten. 

Kleine inrichtingen en constructies van openbaar nut en algemeen belang zijn 
ondermeer: elektriciteitscabine, fi etsenstallingen, infobord, ...

11.3 De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk.
De minimale breedte van de paden is 1,5 m. 

Gemotoriseerd verkeer is enkel toegelaten in functie van de doorgang voor 
hulpdiensten. 
Indien de voetgangers- en fi etsersverbinding overbouwd is, is een vrije 
doorgang van min. 4 m breed en 4 m hoog noodzakelijk in functie van de 
doorgang voor hulpdiensten.
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12. overdruk: kleinschalige bedrijvigheid

12.1 Binnen deze overdruk kan nieuwe kleinschalige bedrijvigheid gevestigd worden 
indien deze past binnen de bestaande bedrijfsgebouwen.

Volgende soorten bedrijven zijn niet toegelaten:
• distributie en groothandel;
• grootschalige milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven;
• afvalverwerking met inbegrip van recyclage;
• verwerking en bewerking van mest, slib en grondstoffen;
• bedrijven die sterk verkeersgenererend zijn.

De bestaande (vergund geachte) activiteiten kunnen behouden blijven binnen de 
onderliggende zone voor wonen met beperkte nevenfuncties, en dit volgens het 
algemeen geldende voorschrift ‘Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen’ 
(zie “0.4” op pag. 57). Daarnaast laat deze overdruk ook andere kleinschalige 
bedrijvigheid toe binnen de bestaande gebouwen. 

De bouwvoorschriften van de onderliggende zone blijven van toepassing, alsook de 
algemene voorschriften met betrekking tot parkeren, integraal waterbeheer, ...

13. overdruk: projectzone

13.1 Het gebied binnen deze overdruk moet beschouwd worden als één project. 
Het project dient op een integrale wijze te worden ontwikkeld.

Op een integrale wijze ontwikkelen houdt in dat er een inrichtingsstudie verwacht wordt 
die de visie voor het totale gebied weergeeft (inclusief de visie op waterbuffering en/
of -infi ltratie). De uitvoering kan eventueel gefaseerd verlopen, op voorwaarde dat de 
verschillende fases op zichzelf voldoende kwalitatief zijn.

13.2 Het project binnen deze overdruk moet minstens voorzien in volgende 
elementen:
• Een publiek plein.
• Publieke parkeergelegenheid met een minimum van 50 parkeerplaatsen.
• Een kwalitatieve afwerking van bestaande achterkanten t.o.v. het publieke 

plein.
• Ondergrondse parkeerplaatsen om aan de parkeerbehoefte van eventuele 

nieuwe woningen binnen deze overdruk op te vangen. 

13.3 Binnen deze overdruk kan worden voorzien in één accent in de bebouwing, 
gelegen op de hoek van de Nieuwstraat en het nieuw te realiseren openbaar 
domein (tussen de Nieuwstraat en het plein rondom de kerk). Dit betekent dat 
op deze hoek een extra bouwlaag mogelijk is, en dit over een oppervlakte van 
max. 500 m². 

Ter hoogte van dit accent zullen dus 3 volledige bouwlagen toegelaten zijn, met 
hierboven nog één bewoonbare bouwlaag in het dakvolume. Een ‘bewoonbare bouwlaag 
in het dakvolume’ kan worden voorzien onder een hellend dakvolume, maar kan ook 
toegelaten worden in een dakvolume met een plat dak en met teruggetrokken bouwlijn 
(i.c. een ‘penthouse’ onder plat dak). Een dakverdieping met een plat dak moet binnen 
het gabariet van een denkbeeldig hellend dak blijven.

13.4 Inrichtingsstudie
Bij elke aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een 
verkavelingsvergunning die betrekking heeft op constructies of inrichtingen 
binnen deze overdruk, wordt door de aanvrager een inrichtingsstudie 
toegevoegd. 

De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het 
licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften 
voor het gebied.

Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan hetzij een bestaande inrichtingsstudie 
bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie.

De inrichtingsstudie geeft aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
de onmiddellijke omgeving en hoe de overgang gemaakt zal worden tussen 
nieuwe en bestaande bebouwing. De studie geeft ook aan hoe de open, groene 
of publieke ruimte binnen het plangebied zal vormgegeven worden en doet 
uitspraak over de aanlegprincipes ervan. 
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14. overdruk: op te heffen verkavelingsvergunningen

14.1 De in overdruk aangeduide verkavelingsvergunningen en de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften worden opgeheven.

15. overdruk: combinatie met woningen

15.1 Binnen deze overdruk is een beperkt aantal woongelegenheden mogelijk in 
combinatie met de onderliggende bestemming. 
De totale oppervlakte voor de woonfunctie moet beperkt blijven tot 30% van de 
totale vloeroppervlakte gerealiseerd binnen deze overdruk. 

De totale oppervlakte voor de woonfunctie omvat de woningen zelf, maar ook alle 
andere ruimtes (bvb. circulatieruimtes, tuinen of terrassen, ...) die louter en alleen 
dienstig zijn voor de woningen. 


