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 ARTIKEL [ 0 ] ALGEMENE BEPALINGEN 

 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 

 0.1. VOORSCHRIFTEN 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan legt de bestemming, inrichting en/of het beheer vast van het gebied waarop het plan van 

toepassing is. De stedenbouwkundige voorschriften inzake en het grafisch plan zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde 

verordenende kracht. 

 

 0.2. SCHAAL EN MAATVOERING 

De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. Het grafisch plan is opgemaakt op basis van het 

grootschalig referentiebestand (GRB). De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting ter 

plaatse worden vastgesteld. 

 

 0.3. OVERGANGSBEPALINGEN 

Aan de bestaande vergunde of vergund geachte, niet-verkrotte gebouwen, die niet voldoen aan de 

stedenbouwkundige inrichtingsvoorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, kunnen onderhouds-, 

instandhoudings-, renovatie- en/of verbouwingswerken uitgevoerd worden binnen het bestaande vergunde of vergund 

geachte volume. 

 

Bij gedeeltelijke of volledige herbouw en/of bij uitbreiding van een bestaand vergund of vergund geacht gebouw of 

constructie, moet de nieuwe bebouwing of constructie beantwoorden aan alle geldende stedenbouwkundige 

inrichtingsvoorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

De bestaande vergunde activiteiten/functies kunnen behouden blijven. Nieuwe activiteiten/functies moeten 

beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar nut 

zijn onder meer straatverlichting, straatmeubilair, bushaltes, gas- 

of elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen, rioleringen. 

De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen 

toegelaten worden ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk 

statuut van de initiatiefnemer of het al dan niet aanwezig zijn van 

winstoogmerk. 

0.4. CONSTRUCTIES EN INRICHTINGEN IN FUNCTIE VAN GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN 

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. 

In alle voor bebouwing in aanmerking komende bestemmingszones in dit plan mogen gebouwen voor 

gemeenschapsvoorzieningen opgericht worden voor zover ze voldoen aan de inrichtingsvoorschriften van de 

betreffende zone en mits deze in hun exploitatie geen hinder betekenen voor het normale functioneren van de 

betreffende bestemmingszone. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, 

kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie-infrastructuur, lokale dienstwegen en paden voor niet-

gemotoriseerd verkeer zijn toegelaten. 

 

 0.5. WERKEN IN FUNCTIE VAN ONTSLUITING, WEGENIS EN GROEN 

In elke zone van het RUP is de realisatie van wegenis toegestaan, zowel voor gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd 

verkeer, alsook de aanleg van groenzones. 

 

 0.6. BEPALING OMTRENT DE HOOGTE 

De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. 

Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt hierbij maximaal 0,40m hoger dan het peil van het openbaar domein op de 

rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten. Bij geaccidenteerd terrein wordt het maaiveld ter plaatse van de beschouwde 

gevel als referentie genomen. Voor woningen wordt de max. bouwhoogte uitgedrukt in aantal bouwlagen. Het aantal 

volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant kroonlijst of dakrand. Bij vaststelling van 

hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een max. hoogte van 3,50 meter toegekend. 

 

 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet 

beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 

van afvalwater en hemelwater, zoals omschreven in de vigerende 

wetgeving terzake. 

0.7. INTEGRAAL WATERBEHEER 

Er dient maximaal voorzien te worden in herbruik en infiltratie van hemelwater. Het regenwater dat niet in 

hemelwaterputten opgevangen wordt, moet zo veel als mogelijk kunnen infiltreren. Indien gekozen wordt voor een 

infiltratievoorziening of buffering met vertraagde afvoer (indien infiltratie niet mogelijk is), moet deze collectief worden 

uitgebouwd en mag deze niet worden doorgeschoven naar perceelsniveau. 

 

Voor de aanleg van verhardingen dient er rekening mee gehouden te worden dat niet-verontreinigd regenwater de 

mogelijkheid moet krijgen om maximaal door te dringen in de ondergrond door zoveel mogelijk waterdoorlatende 
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Bij aanleg van verhardingen dienen waar mogelijk 

waterdoorlatende verhardingen (dus ook funderingslagen) te 

worden gebruikt. 

 

Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn 

voor het beheersen van overstromingen buiten de natuurlijke 

overstromingsgebieden of het voorkomen van wateroverlast 

buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 

stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als 

afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de 

vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken, 

handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 

 

Met ‘technieken van natuurtechnische milieubouw’ wordt 

verwezen naar een geheel van technieken die gebruikt kunnen 

worden om bij de inrichting (en het beheer) van 

infrastructuurwerken (wegen, waterlopen) bestaande 

natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden of ze te 

ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te komen tot 

‘milieuvriendelijke’ oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. Een 

beschrijving van en toelichting bij dergelijke technieken is te 

vinden in de ‘Vademecums Natuurtechniek’, die onder meer te 

raadplegen zijn op de website van het departement Leefmilieu, 

Natuur en Energie van de Vlaamse overheid: 

http://www.lne.be/themas/milieueninfrastructuur/vademecums-

natuurtechniek. Op basis van onderzoek en ervaring worden deze 

Vademecums regelmatig geactualiseerd. 

materialen te gebruiken, of door afleiding van het regenwater naar onverharde delen, of door afleiding naar daartoe 

voorziene constructies om water te infiltreren of te bufferen. 

 

Vanuit milieukundig oogpunt dienen die plaatsen, waar er door de aard van de activiteiten kans is op pollutie, verplicht 

in niet-waterdoorlatende materialen uitgevoerd te worden en dient het afstromend water te worden opgevangen en 

afgevoerd naar het rioleringsnet of naar een daartoe voorziene opvangzone en/of zuiveringspunt. Er dient verplicht te 

worden aangesloten op een bestaande riolering. Indien dit niet mogelijk is, dient een systeem van Individuele 

Behandeling van Afvalwater (IBA) te worden voorzien. 

 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn 

werken, handelingen en wijzigingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het 

voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor zover de technieken van 

natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

 

Een bijkomende motiveringsnota, gevoegd bij de aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning, dient de elementen aan te halen 

die aantonen dat de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

voldoet aan de beoordelingscriteria. 

0.8. BEOORDELINGSCRITERIA TOT DUURZAME ONTWIKKELING 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen onderhavig RUP zal, naast de toetsing aan de voorliggende 

voorschriften, onder meer beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria: 

▪ Energiezuinig bouwen / zuinig energiegebruik / hernieuwbare energie; 

▪ Klimaatbestendige inrichting (groen-blauwe dooradering); 

▪ zuinig ruimtegebruik; 

▪ kwalitatief kleur- en materiaalgebruik; 

▪ landschappelijke integratie; 
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▪ waterbeheer. 

De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning dient middels een motiveringsnota aan te tonen dat aan deze 

criteria is voldaan. 

 

 0.9. PUBLICITEIT 

Onder publiciteit verstaan we de openlucht en visuele reclame of publiciteitsmiddelen onder vorm van panelen, vast 

aan een gebouw of de grond, of lichtreclames en constructies eigen aan een bedrijf of handelsgebouw. 

 

0.9.1. Beperkte publiciteitsmogelijkheden 

Zonder voorafgaande vergunning van het gemeentebestuur zijn volgende publiciteit toegestaan: 

▪ Het aanbrengen van een uithangbord of naamplaat, die een beroep of winkel aanduidt, welke geen 0,40 m² 

overtreft en uitsluitend is aangebracht op het betrokken goed of gebouw. 

▪ De aanplakbrieven i.v.m. de huur of verkoop van onroerende goederen, welke geen 0,40 m² overtreft en 

uitsluitend is aangebracht op het betrokken goed of gebouw. 

▪ Wegwijzers en informatiepijlen. 

▪ Merken en namen geschreven op producten die op de openbare weg te koop worden gesteld, of op 

toestellen voor de verkoop van die producten, op afsluitingen, met een max. van 0,40 m². 

▪ Het plaatsen van borden bestemd voor het dragen van opschriften en aanplakbrieven die kunnen 

ingeschreven worden in een rechthoek waarvan de oppervlakte 0,75m² niet overschrijdt, die tijdelijk worden 

aangebracht en betrekking hebben op culturele, caritatieve, godsdienstige, sportieve en recreatieve 

gebeurtenissen en activiteiten. 

▪ Het aanbrengen van aanplakbrieven met een oppervlakte van ten hoogste 0,20m², naar rato van één 

aanplakbrief per zijgevel, op de gebouwen gelegen in de bouwzones van de gemeente. 

▪ Hetzelfde is van toepassing op schuttingen of borden die braakliggende gronden afsluiten, waarvan de 

afsluiting is vergund en gespecificeerd i.v.m. publiciteit 

 

Met voorafgaande vergunning van het gemeentebestuur: 

▪ Het aanbrengen van tijdelijke aanplakborden o.a. voor werfafsluiting, werfplakaten, verkiezingen e.d.  

▪ Het aanbrengen van blijvende aanplakborden, niet groter dan 0,20m², op de plaatsen voorzien of toegelaten 

door het openbaar bestuur. 
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0.9.2. Uitgebreide publiciteitsmogelijkheden 

Publiciteit eigen aan de bestemming van een zone: 

Onder bestemming van een zone die in aanmerking komt voor publiciteit verstaan we commerciële terreinen en 

gebouwen zoals bedrijfswoningen, handel-, nijverheid- . en industriële gebouwen, sportgebouwen en sportzones, 

horecabedrijven, kantoren e.d. 

De publiciteit kan gebeuren aan de gebouwen of los ervan op het terrein. 

De maximum toelaatbare totale oppervlakte van een paneel is 6,00m². 

Aan de gevel van een bedrijfswoning of bedrijfsgebouw mag het gevelvlak waarop of waarvoor de publiciteit geplaatst 

is niet meer dan 50% bedekt zijn. Het bedekken van de gevelopeningen is altijd verboden. 

 

▪ Afstanden : aan de gevel bevestigd : op min. 1,00m van de zijdelingse hoek of grens van het gebouw. 

▪ Los van de gevel : op min. 3,00m van de perceelsgrens en min. 2,00m achter de rooilijn, voor zover de 

zichtbaarheid van het verkeer niet gehinderd wordt. 

▪ Hoogten : de max. hoogte wordt bepaald door de nokhoogte van het aanpalend gebouw. Bij gebrek aan 

gebouw mag het paneel niet hoger zijn dan 6,00m. 

 

Publiciteit los van de bestemming van een zone: 

Onder publiciteit los van een bestemming van een zone of gebouw verstaan we de inplanting van een niet 

plaatsgebonden publiciteit, niet eigen aan de activiteiten die toegelaten zijn op het betrokken terrein of gebouw. 

Voor deze vormen van publiciteit wordt verwijzen naar 0.9.1. 

 

 0.10. BEGRIPPEN 

Ten behoeve van de leesbaarheid is hierbij volgende verklarende begrippenlijst: 

▪ Bezetting/bebouwing B/T: de verhouding van het grondoppervlak van één of meer bouwwerken op één 

terrein of kavel ten aanzien van de oppervlakte van het globale terrein of de kavel. Verhardingen worden 

niet meegerekend als bezetting/bebouwing.  

▪ Bestemming: het ruimtegebruik, gedetailleerd tot op het niveau van een kavel of een kaveldeel, dat met 

behulp van voor het ruimtegebruik bindende voorschriften, aan een bepaald stuk grond wordt toebedeeld. 

▪ Bouwdiepte: de diepte in meter tussen de uiterste voorgevel, samenvallend of evenwijdig met de rooilijn en 

de uiterste achtergevel, aan de buitenkant gemeten, inclusief balkons en/of terrassen. 

▪ Bouwhoogte: de totale hoogte van het bouwwerk, inclusief de bovenzijde van de nok gemeten vanaf het 

grondpeil. 
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▪ 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. 

▪ Groenverhouding Gr/T: Is de verhouding van het totaal aantal m² groenoppervlakte van de kavel of zone 

t.o.v. de totale oppervlakte van de kavel. Onder groenoppervlakte wordt beplanting en bezaaiing verstaan. 

▪ Onderdakse bouwlaag: een onderdakse bouwlaag komt voor bij hellende of gebogen dakvorm en betreft 

max. 1 laag binnen het dakvolume die als nuttige ruimte kan worden ingericht. In geval van platte daken is 

er geen sprake van een onderdakse bouwlaag. Technische elementen geplaatst op het dak worden niet 

beschouwd als bouwlaag. 

▪ Kavel: een kadastraal bekend aaneengesloten stuk grond toebehorend aan één eigenaar of een groep 

eigenaars. 

▪ Kroonlijst: horizontale gevelbeëindiging 

▪ Kroonlijsthoogte: hoogte van een bouwwerk die moet worden gemeten van het grondpeil tot de bovenkant 

van de deksteen of de kroonlijst. 

▪ Nevenbestemming: een bestemming die slechts in ondergeschikte mate toelaatbaar is naast de 

eerstgenoemde bestemming. Een nevenbestemming zonder aanwezigheid van de respectievelijke 

hoofdbestemming wordt niet toegelaten.  

▪ Nok: het hoogste gedeelte van een hellend dak van een gebouw. 

▪ Rooilijn: de grens tussen het openbaar domein en de aanpalende eigendommen. 

▪ zVerharding: alle bodembedekkingsmaterialen en behandelingswijzen die het grondoppervlak hard en 

minder waterdoorlatend maken t.o.v. het oorspronkelijk bodemmateriaal. 

▪ Woongelegenheid: een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden. 

▪ Zone: het op het plan omlijnd en met een kleur of grafisch teken aangeduid gebiedsdeel dat voor een 

bepaald, door de voorschriften vastgesteld, gebruik bestemd is. 
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ARTIKEL [ 1 ] ZONE VOOR WINKEL EN WONINGBOUW 

Gebiedscategorie: wonen 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 

De zone betreft het voormalige gemeentehuis, toeristische 

dienst, OCMW en bijhorende conciërgewoning. 

 

Wat betreft meergezinswoningen wordt verwezen naar de 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

meergezinswoningen die bijkomende 

inrichtingsvoorschriften oplegt. 

 

1.1. BESTEMMING 

Hoofdbestemmingen: 

De zone is bestemd voor één- en meergezinswoningen, onder de vorm van aaneengesloten bebouwing. 

 

Nevenbestemmingen: 

Detailhandel, horeca, diensten en /of kantoren zijn toegestaan, voor zover steeds gecombineerd met bijbehorende 

woongelegenheid. De nevenbestemmingen mogen geen hinder verwekken aan de hoofdbestemming en de omgeving.  

 

De niet-bebouwde terreinen van de kavel worden ingericht als tuinzone. 

 1.2. INRICHTING 

1.2.1. Inplanting 

Inplanting t.o.v. de rooilijn: 

De voorgevel dient samen te vallen met de rooilijn. 

 

Inplanting t.o.v. de zijkavelgrenzen:  

De zijdelingse bouwgrens wordt bepaald door de zijkavelgrens. Enkel gebouwen in gesloten orde zijn toegelaten. Er dient 

steeds te worden aangebouwd aan bestaande aanpalende blinde gevels, waarbij het gabarit van de aanpalende gevel 

richtinggevend is voor de nieuwe ontwikkeling. 

Samenkoppeling van kavels is toegelaten voor zover de verkaveling en de zonering niet in het gedrang komen. Nieuwe 

verkavelingen hebben een min. kavelbreedte van 6,00m. 

1.2.2. Maximale bouwdiepte: 

De bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping en de verdiepingen bedraagt min. 8,00m en max. 15,00m, inclusief terrassen 

en uitbouwen. 
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1.2.3. Bouwhoogte 

Het oprichten van 3 volle bouwlagen met hellend dak is toegestaan. De overgang met de aanpalende percelen moet 

harmonisch zijn. Meerdere bouwlagen worden getolereerd indien het de handhaving van de bestaande toestand is. 

1.2.4. Dakvorm 

De dakvorm is vrij te kiezen, maar moet harmonieus aansluiten op aanpalende gebouwen. Bij hellende daken is de 

hoofdrichting van de nok vrij te bepalen. De dakhelling zal begrepen zijn tussen 35° en 55°. Bij hellende daken is max. 1 

onderdakse bouwlaag toegelaten. 
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ARTIKEL [ 2 ] ZONE VOOR ACHTERGEBOUWEN 

Gebiedscategorie: wonen 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 

De bestemmingen zijn gebonden aan de woning(-en) of 

winkel(-s) in de aanpalende bestemmingszone “zone voor 

winkel- en woningbouw”. 

 

Wat betreft meergezinswoningen wordt verwezen naar de 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

meergezinswoningen die bijkomende 

inrichtingsvoorschriften oplegt. 

 

2.1. BESTEMMING 

Hoofdbestemmingen: wonen, detailhandel, horeca, diensten en /of kantoren, kleine werkplaatsen en (auto-)bergplaatsen. 

Nevenbestemmingen: toegangen tot achterliggende percelen, stapelruimten. 

 

De bestemmingen mogen voor de omgeving geen abnormale hinder bezorgen m.i.v. water-, bodem- of luchtvervuiling, noch 

abnormaal brand- en ontploffingsgevaar, geluidshinder, stank- of trilling veroorzaken.  

 

De niet-bebouwde terreinen van de kavel worden ingericht als tuinzone. 

 

Niet toegestaan: nieuwe woningen in tweede orde en bio- industriële bedrijven. 

 2.2. INRICHTING 

2.2.1. Achtergebouwen 

▪ Hoogte van de gebouwen: maximum hoogte tegen de perceelsgrenzen is 3,50m, verhoging mogelijk binnen een 

hellend vlak van 45° vertrekkend vanaf de perceelsgrenzen op 3,00m hoogte. Max. kroonlijsthoogte 7,00m. 

▪ Dakvorm: plat of hellend met max. helling van 45°. De dakvorm moet harmonieus aansluiten op aanpalende 

gebouwen. Bij hellende daken is max. 1 onderdakse bouwlaag toegelaten. 

Dakterrassen, -kapellen en -uitbouwen zijn in beperkte vorm toegelaten in het dak, waarbij het dakvlak steeds 

primeert. De gezamenlijke breedte van alle dakuitbouwen mag in geen geval meer bedragen dan 2/3 van de 

betrokken gevelbreedte, voor zover deze worden opgericht op minimaal 3,00m van de perceelsgrenzen. 

2.2.2. Tuinafsluitingen 

▪ Afsluitingen: muren als afsluiting zijn toegelaten. 

▪ Materialen zijn baksteen, betonsteen, hout, e.d.. 

▪ Hoogte max. 2,50m.  

▪ Bij gegroepeerde constructies zijn gemene scheidingsmuren, toegelaten tot 10,00m voorbij de achterste 

bouwgevel. 
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▪ De materialen zijn harmoniërend met het hoofdgebouw. 

▪ Verder zijn alle andere levende afsluitingen toegelaten, al dan niet versterkt met draad- of vlechtwerkafsluiting 

tussen palen tot max. 2,00m hoogte. 

2.2.3. Inrichting van niet bebouwde delen 

De niet bebouwde delen dienen ingericht te worden als tuinzone. De niet bebouwde ruimte kan verhard worden in functie 

van terrassen en voetpaden. De verharding dient hierbij maximaal uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen op 

een waterdoorlatende fundering.  

De niet verharde delen dienen beplant te worden en ingericht als groene ruimte. 

2.2.4. Indexen 

Bij nieuwbouw zijn volgende indexen geldig: 

▪ B/T: max. 0,75 

▪ Gr/T: min. 0,05 
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ARTIKEL [ 3 ] ZONE VOOR GEMEENSCHAPS- EN OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN 

Gebiedscategorie: gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 

De zone betreft de nieuwe locatie voor het administratief 

centrum, podiumzaal, polyvalente zaal, muziekschool, … 

 

Voorzieningen eigen aan de bestemming: parkeerplaatsen, 

signalisatie, etc. 

 

 

3.1. BESTEMMING 

Hoofdbestemmingen: 

De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen eigen aan deze 

bestemming. 

Nevenbestemmingen:  

Als nevenbestemming is één conciërgewoning toegestaan met een max. vloeroppervlakte van 200m². Het oprichten van een 

vrijstaande woning is verboden. 

  3.2. INRICHTING 

3.2.1. Inplanting 

De inplanting van de gebouwen is vrij binnen de bestemmingszone, mits een maximale integratie in het straatbeeld wordt 

gerealiseerd. De afstand ten opzichte van de groepswoningen aan de oostzijde bedraagt minimaal 5m. 

3.2.2. Bouwhoogte 

De bouwhoogte bedraagt maximum 10,50m. 

3.2.3. Indexen 

Bij nieuwbouw zijn volgende indexen geldig: 

▪ B/T: max. 0,80 

▪ Gr/T: min. 0,05 
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ARTIKEL [ 4 ] ZONE VOOR RIJWEGEN 

Gebiedscategorie: lijninfrastructuur 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen ten algemeen nut: 

elekticiteitscabines, (bus)schuilhokjes, … 
4.1. BESTEMMING 

Zones bestemd voor verkeerswegen, woonstraten, parkeerterreinen en  wandelwegen. 

 4.2. INRICHTING 

Volgens de voorschriften van de bevoegde overheid.  

De ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein en het verblijfskarakter dienen hierbij centraal te staan. 
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ARTIKEL [ 5 ] TRACÉ VOOR WATERWEGEN (INDICATIEF IN OVERDRUK) 

Gebiedscategorie: het gebied behoort tot de bestemmingscategorie van de grondkleur 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 

De indicatieve aanduiding omvat het tracé van de 

Molenbeek. 

 

Wat betreft aanpassingswerken aan grachten en beken 

wordt verwezen naar de gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake overwelven van 

grachten die bijkomende inrichtingsvoorschriften oplegt. 

 

5.1. INRICHTING 

De gronden opgenomen in het tracé worden ingericht in functie van de Molenbeek en haar oevers. Het indicatief tracé wordt 

aangegeven op het grafisch plan. De aanduiding van de locatie van het tracé is richtinggevend. De ligging van het tracé kan 

30m verschuiven langs weerszijden van de op het grafisch plan aangeduide positie. 

 

In open tracé dient aan weerszijden van de waterloop 5m vrij te worden gehouden van elke bebouwing en niet-overrijdbare 

beplanting in functie van het onderhoud van de waterloop. 

Overbruggingen of overwelvingen zijn toegelaten in functie van de realisatie van de zone voor gebouwen van openbaar nut. 

 

 


