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VERORDENEND
Stedenbouwkundige voorschriften

!"#$%& "'(
toelichting en visie

1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP en die opgeheven worden.
Bij de goedkeuring van dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden de onderstaande verkavelingen opgeheven en gelden de
voorschriften van onderhavig RUP:
!"#$""%&'( #)*"+*',)%
!"#$"-)&'( #.*'#*',%/
!"#$"-)&#( "%*".*',./
!"#$"%#&'( #+*",*',/'
!"#$"%/&'( "#*"#*',/+
!"#$"-)&-( ",*"-*',,#
!"#$"//&'( "+*'#*#""%
!"#$"+,&'( "'*".*',.%
!"#$")/&-( "/*",*',/2. Relatie linker en rechterkolom.
01( 23456781( 9:4;;1;( 1;( <1( 13=>?( 8@31;<1( 6A1<1;=@BCDB;<>21( E@@36783>FA1;( GD@:@H( 'I( C1132121E1;( @9( 11;( 23>?J1( @;<1323@;<K(81==1;(E13@3<1;1;<1(D3478A*(
De toelichting bij de voorschriften (kolom 2) is enkel toegevoegd ter verduidelijking, en motiveert de aanwezigheid of de ont6A44;6C>?J1(E4;(81A(E@@36783>FA*(01J1(D@:@H(>6(;>1A(E13@3<1;1;<*
3. Behoud en instandhouding van bestaande regelmatig vergunde gebouwen, verhardingen en andere elementen.
Bestaande gebouwen, verhardingen en alle elementen die regelmatig vergund zijn, kunnen qua plaats, bezetting en
;BH13>1D1(E@@36783>FA1;(2184;<844F<(=:>?E1;(>;(8B;(8B><>21(A@16A4;<*(L>;;1;(<1J1(21=@BC1;(D4;(11;(;@3H4:1(1M9:@>A4A>1(>;(
FB;7A>1(E4;(4:<443(21E16A>2<1(3121:H4A>2(E132B;<1(47A>E>A1>A(21678>1<1;*(N;6A4;<8@B<>;26(O1;(E13=1A13>;26C13D1;(44;(<1J1(
21=@BC1;(1;(1:1H1;A1;(J>?;(A@121:4A1;*(L>?(C13D1;(<>1(@HC>::1(E4;(8B;(@HE4;2(<13H4A1(>;23>?91;<(J>?;(J@<4A(13(6934D1(>6(
E4;(E13E4;2>;26=@BCI(<>1;1;(<1(E@@36783>FA1;(E4;(@;<1384E>2(PQR(;421:11F<(A1(C@3<1;*
4. Werken/constructies in functie van openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen.

Werken/constructies in functie van openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen.

Werken en constructies van openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kunnen in alle zones toegelaten worden voor
J@E13(J>?(E131;>2=443(J>?;(H1A(<1(>;3>78A>;26E@@36783>FA1;(E4;(<1(=1A31FF1;<1(=16A1HH>;26J@;1*

Mogelijkheid om binnen de geldende inrichtingsvoorschriften noodzakelijke milieutechnische ingrepen, kleine nutsgebouwtjes,
of publieke voorzieningen in te planten (zowel bovengronds als ondergronds).
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Bestemming

Deze bestemmingszone van het RUP valt onder de categorie “wonen” conform 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 ruimtelijke uitvoeringsplannen.

S@@F<=16A1HH>;2T(11;21J>;6C@;>;21;I(>;(11;(@E13C121;<(84:F@91;(@F(44;11;216:@A1;(C@@;E@3H*(
Nevenbestemming: meergezinswoningen, kleinhandel, diensten, horeca en opslagplaatsen zijn toegelaten voor zover zij de
67844:(E4;(<1(C@@;@H21E>;2(;>1A(@E136A>?21;*

Het betreft de bebouwing langs de Zonnebeekseweg met een overwegend gesloten karakter, open en halfopen bebouwing
komt eveneens voor.

R43D131;(E4;(4BA@U6(>6(A@121:4A1;(>;(FB;7A>1(E4;(81A(C@;1;*(
Hoofdbestemming: de functie die minstens 70% van de totale vloeroppervlakte inneemt.
Volgende zaken zijn niet toegelaten in de zone:
Inplanting van industriële productieprocessen, en installaties of opslag van materialen die geluid, geur- of stofhinder
E13@@3J4D1;(E@@3(@HC@;1;<1;*
V4;DW(1;(613E>716A4A>@;6*

Kleinhandel, diensten, kleinschalige opslagplaatsen binnen de schaal van de woonomgeving.
Onder hinderlijke installaties en opslag wordt onder meer verstaan: vrachtwagens met koelinstallaties, schroot, afval, wrakken.

Deelzone met asterisk (*): Voor de deelzone met asterisk bestaat de mogelijkheid om op eigen terrein een private ontsluitingsC12(H1A(2434216(44;(A1(:1221;*

Inrichting en beheer
Algemeen:
01(C@;>;21;(<>1;1;(<1(=16A44;<1(44;11;216:@A1;(@F(84:F@91;(=1=@BC>;26E@3H(44;(A1(8@B<1;*(X443(11;(216:@A1;(@F(
84:F@91;(6>AB4A>1(=>;;1;(<1J1(J@;1(=16A44AI(>6(81A(@E13244;(;443(11;(@91;(=1=@BC>;26E@3H(;>1A(A@121:4A1;*
De woningen aangeduid met het symbool voor open bebouwing (O) kunnen de bestaande open bebouwingsvorm aanhou<1;*(L>?(6:@@9(1;(E13E4;2=@BC(DB;;1;(J>?(@E13244;(;443(11;(21:@A1;(@F(84:F@91;(=1=@BC>;26E@3H*
Bezettingspercentage:
Y4M>H44:()"(Z(E4;(1:D(913711:(D4;(=1=@BC<(C@3<1;*
Y>;6A1;6(-"(Z(E4;(1:D(913711:(<>1;A(@;E13843<(1;(@;=1=@BC<(A1(=:>?E1;*
Inplanting en bouwdiepte:
Algemeen dient de voorbouwlijn ofwel op de rooilijn, ofwel op 5 meter van de rooilijn genomen te worden, en dit voor minimaal
.)Z(E4;(<1(21E1::1;2A1*
Enkel indien de bestaande vergunde toestand hiervan afwijkt, wordt bij slopen en vervangbouw de volgende regel gehanteerd:
De woningen aangeduid met het symbool voor open bebouwing (O) dienen op minimaal 5 meter, en maximaal 8 meter
E4;(<1(3@@>:>?;(>;219:4;A(A1(C@3<1;*(
01(84:F@91;(1;(216:@A1;(=1=@BC>;2(;1H1;(<1(E@@3=@BC:>?;(@E13(E4;(<1(44;6:B>A1;<1(C@;>;21;(>;(<1(3>?*(N;<>1;(<1J1(@9(
E13678>::1;<1(<>19A1(>;219:4;A(J>?;I(C@3<A(<1(@E13C121;<1(=@BC<>19A1(=>;;1;(<1(3>?(44;218@B<1;*
Voor koppelwoningen, twee woningen die aan één zijde op elkaar aansluiten, wordt de voorbouwlijn van de woning
<>78A6A(=>?(<1(3@@>:>?;(44;218@B<1;*
L@BC1;(>;(AC11<1(@3<1(>6(;>1A(A@121:4A1;*

Bebouwing langs de Zonnebeekseweg.
De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing met inbegrip van de bijgebouwen en
verhardingen ten aanzien van de oppervlakte van het volledige perceel.
Gelet op de wisselende inplanting van de bestaande toestand wordt naargelang het type bebouwing (open, halfopen/
gesloten en koppel) een andere inplantingsregel aangehouden in het eventuele geval van het herbouwen van een woning.
Bij verbouwingen kan de inplantingsplaats behouden blijven (algemene bepalingen 3).
Voor de bestaande open bebouwing op ruime percelen wordt in de voorschriften een verschillende inplanting en gabariet
gehanteerd.

01(4F6A4;<(A@A(<1(J>?<1:>;261(913711:6231;J1;(=1<3442A("(H1A13(@F(H>;>H44:(-(H1A13*( @@3(<1(C@;>;21;(44;21<B><(H1A(het
6[H=@@:(E@@3(@91;(=1=@BC>;2(G\K(=1<3442A(<>A(H>;>H44:(-(H1A13*
De maximale bouwdiepte bedraagt
op het gelijkvloers maximaal 20 meter vanaf de voorbouwlijn,
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op de verdieping maximaal 10 meter vanaf de voorbouwlijn over de volledige perceelsbreedte, en 12 meter inclusief
21<11:A1:>?D1(B>A=@BC1;(@9(<1(E13<>19>;2*(Q>A=@BC1;(@9(<1(E13<>19>;2(<>1;1;(H>;>H44:(-(H1A13(E4;(<1(H116A(;@@3<1:>?D1(
J>?<1:>;261(913711:6231;6(>;219:4;A(A1(C@3<1;(1;(DB;;1;(H4M>H44:(+(H1A13(<>1913(<4;(<1(44;94:1;<1(478A1321E1:(J>?;*((
Voor de woningen aangeduid met het symbool voor open bebouwing (O) geldt een maximale bouwdiepte van 18 meter,
J@C1:(@9(81A(21:>?DE:@136(4:6(@9(<1(E13<>19>;2*
Dakvorm:
Voor de zone van het hoofdgebouw, met een diepte van 10 meter vanaf de voorbouwlijn, bedraagt het maximaal toegelaten
C@;>;2W24=43>1A(#(=@BC:421;(1;(11;(81::1;<(<4D*(01(<4D81::>;2(=1<3442A(H4M>H44:(+)]*(
N;(<1(J@;1(E4;4F('"(H1A13(E@@3=>?(<1(E@@3=@BC:>?;(J>?;(1;D1:(;@2(9:4AA1(<4D1;(A@121:4A1;*
@@3(<1(C@;>;21;(44;21<B><(H1A(^\U(=1<3442A(81A(H4M>H44:(A@121:4A1;(C@;>;2W24=43>1A(#(=@BC:421;(1;(11;(81::1;<(<4D*(
01(<4D81::>;2(=1<3442A(H4M>H44:(+)]*(
Deelzone met asterisk (*)
L>;;1;(<1(<11:J@;1(H1A(46A13>6DG_K(>6(11;(243421(@F(=132>;2(E4;(H4M>H44:('(=@BC:442(H1A(11;(9:4A(<4D(A@121:4A1;*
01(8@@2A1(=1<3442A(-(H1A13I(<1(H4M>H4:1(=@BC<>19A1(%(H1A13I(1;(11;(E139:>78A1(=@BC:>?;(@9()(H1A13(E4;(<1(J@;1231;6*
01(21E1:H4A13>4:1;(C@3<1;(=1913DA(A@A(<@;D1323>?J1(A@A(JC43A1(=4D6A11;I(1;(:>78AW(@F(<@;D1323>?J1(4:BH>;>BH(9@@3A2181:1;*
Op de zonegrens met zones 3 en 7 dient een uniforme draadafsluiting van circa 2 meter hoogte met begroeiing en opendraai1;<1(21<11:A1;(A13(9:44A61(E4;(<1(9@@3A@91;>;21;(A1(C@3<1;(@9213>78A*

De deelzone met asterisk wordt aangeduid in functie van het oprichten van enkele garages op de percelen van de rijwoningen
aan de Zonnebeekseweg. De ontsluiting hiervoor zal gebeuren langs de erfweg van het nabijgelegen woonveld, en te paard
)*+,-+*-./--012.-31+4)5-3+6-+0722-38+!5+,-+9--0,4:;076-76+6-+<-.9-6-.-3+:).,6+73+=-6+<)).1/=.7>6+<;3+=-6+?@A+--3+B761*.;;4+
gedaan over materialen en kleur van de poorten.

Tuinzones
01(J@;1(AB661;(<1(3@@>:>?;(1;(<1(E@@3=@BC:>?;(<>1;A(E3>?(E4;(=1=@BC>;2(A1(=:>?E1;*
In de tuinen kunnen bijgebouwen en carports tot 30 m² voorkomen, voor zover het bezettingspercentage gerespecteerd wordt
en onder volgende voorwaarden:
- Afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen:
Ofwel op minimaal 1,5 meter van de perceelsgrenzen,
kroonlijsthoogte maximaal 3,00 m
nokhoogte maximaal 5 m
<4D81::>;2(H4M>H44:(+)]
( \FC1:(@9(<1(913711:6231;6I(H1A(H>;>H44:(11;(21H1A61:<1(E@::1(6A11;61(HBB3(4:6(H4;<1:>21(HBB3*
( \9E4;2(1;(4FE@13(E4;(3121;C4A13(<>1;A(@9(1>21;(913711:(A1(21=1B31;*(
kroonlijsthoogte maximaal 3,00 m
nokhoogte maximaal 5 m
<4D81::>;2(H4M>H44:(+)]
Y1;(>6(;>1A(E139:>78A(4F6:B>A>;21;(@9(913711:6231;J1;(A1(314:>6131;*(N;<>1;(J>?(21314:>6113<(C@3<1;I(<>1;1;(J1(A1(=16A44;(B>A(
<BB3J4H1(H4A13>4:1;(@F(11;(:1E1;<1(8442*
Garages:
Nieuwe garagepoorten in de voorgevel, en inritten palend aan de voorste rooilijn worden toegelaten onder volgende voorwaarden:
`( H>;>HBH(21E1:=311<A1T(/I)(H1A13(C443E4;(H4M>HBH(<1(81:FA(4:6(2434219@@3A(D4;(>;21;@H1;(C@3<1;*
`( H4M>HBH(aa;(9@@3A(@F(>;3>A(913(21=@BC1;7@H9:1M
`( <1(9@@3A1;I(94:1;<(44;(<1(3@@>:>?;I(H@1A1;(E@::1<>2(=>;;1;(81A(21E1:E:4D(DB;;1;(<344>1;*
Erfgoed: Het architecturaal karakter van de gebouwen aangeduid met het symbool voor bouwkundig erfgoed dient bewaard
A1(=:>?E1;*
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Bestemming

Deze bestemmingszone van het RUP valt onder de categorie “wonen” conform 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 ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Het betreft de tuinwijk uit 1921 met een 139-tal bijna identieke woningen.
Hoofdbestemming: de functie die minstens 70% van de totale vloeroppervlakte inneemt.
Onder hinderlijke inrichtingen wordt verstaan: vrachtwagens, goederen, afval, wrakken en dergelijke.

S@@F<=16A1HH>;2T(11;21J>;6C@;>;21;*(
Diensten en horeca zijn toegelaten voor zover zij de schaal van de woonomgeving niet overstijgen, en een ondergeschikt
44;<11:(>;(<1(J@;1(>;;1H1;*
R43D131;(E4;(4BA@U6(>6(A@121:4A1;(>;(FB;7A>1(E4;(81A(C@;1;*(
Volgende zaken zijn niet toegelaten in de zone:
bA4::>;2(E4;(8>;<13:>?D1(>;3>78A>;21;*
V4;DW(1;(613E>716A4A>@;6*
X13D(O1;(@96:429:44A61;*

Inrichting en beheer
Algemeen: 01(C@;>;21;(<>1;1;(<1(44;11;216:@A1;(=1=@BC>;26E@3H(A1(84;<84E1;*(Voor zover technisch mogelijk dienen zij ook de nog aanwezige oorspronkelijke elementen van de tuinwijkarchitectuur bij verbouwing te integreren.
Inplanting: 01(=16A44;<1(E@@3=@BC:>?;(<>1;A(=18@B<1;(A1(=:>?E1;*
Bezettingspercentage:
01(H4M>H4:1(=1=@BC<1(@9913E:4DA1(>6(')"(Hc(>;7:B6>1F(=>?21=@BC1;(GAB>;8B>6I(243421I(61331IdK*
Y>;>HBH(#"(Hc(E4;(<1(478A13AB>;J@;1(<>1;A(@;E13843<(1;(@;=1=@BC<(A1(=:>?E1;*
Bouwvoorschriften:
S1A(H4M>H44:(A@121:4A1;(C@;>;2W24=43>1A(@HE4A(aa;(=@BC:442(1;(11;(81::1;<(<4D*(
S1A(<4D(<>1;A(44;(A1(6:B>A1;(>;(<1(=16A44;<1(;@DI(<>1(A1E1;6(<1(31F131;A>18@@2A1(>6*(
4;4F(%(H1A13(478A13(<1(E@@3=@BC:>?;(21:<A(11;(9:4AA1(<4DE@3H(H1A(11;(H4M>H4:1(D3@@;:>?6A8@@2A1(E4;(-*)"(H1A13I(=18@B<1;6(
=16A44;<1(E132B;<1(A@16A4;<*

De Ligywijk op vandaag met een aantal recente
verbouwingen.

Op verdieping zijn dakuitbouwen toegelaten onder volgende voorwaarden:
`( 1;D1:(44;(<1(478A13J>?<1*
`( 9:44A6>;2(>;(@F(478A13(81A(21E1:E:4DI(@9(11;(H>;>H4:1(4F6A4;<(E4;("*%"(H1A13(A*@*E*(<1(E3>?1(J>?21E1:e(44;(<1(J>?<1(C44344;(
21D@991:<(C@3<AI(D4;(<1(<4DD4991:(<@@321A3@DD1;(C@3<1;(A@A(@9(6781><>;26HBB3*
Materialen:
Enkel rode stormpannen en beige tot bruinrode baksteen zijn toegelaten als dakbedekking en gevelmateriaal met uitzondering van plinten en <@391:6*(\@D(21E1:6(E4;(44;21=@BC<1(2434216(81==1;(11;(><1;A>1D(21E1:H4A13>44:(4:6(<1(316A(E4;(<1(
C@;>;2*(R@@3A2181:1;(<>1;1;(11;(C1>;>2(H1A(81A(21E1:H4A13>44:(7@;A346A131;<1(D:1B3(A1(81==1;*(Y1;(>6(;>1A(E139:>78A(4F6:B>A>;21;(@9(913711:6231;J1;(A1(314:>6131;*(N;<>1;(J>?(21314:>6113<(C@3<1;I(<>1;1;(J1(A1(=16A44;(B>A(<BB3J4H1(H4A13>4:1;(@F(11;(
:1E1;<1(8442*(N;(<1(E@@3AB>;J@;1(J>?;(1;D1:(:1E1;<1(8421;(A@121:4A1;(H1A(11;(H4M>HBH8@@2A1(E4;("*,"(H1A13*(
Garages en carports:
Nieuwe garagepoorten in de voorgevel en inritten palend aan de voorste rooilijn worden toegelaten onder volgende voorwaarden:
maximum één poort of inrit per woning
<1(9@@3A1;I(94:1;<(44;(<1(3@@>:>?;I(H@1A1;(E@::1<>2(=>;;1;(81A(21E1:E:4D(DB;;1;(<344>1;*
Carports kunnen enkel geplaatst worden vanaf de tweede helft van de zijgevel van het hoofdvolume ten opzichte van de
6A344A*
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Bestemming

Deze bestemmingszone van het RUP valt onder de categorie “wonen” conform 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 ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Onder menging wordt verstaan: eengezins-/meergezinswoningen, open-/halfopen-/gesloten-/gestapelde bebouwing,…

bestemming
01(C@@;E1:<1;(J>?;(=16A1H<(E@@3(11;(C@@;93@?17A(H1A(E@@3(81A(H131;<11:(11;21J>;6C@;>;21;*(f>374(#)Z(E4;(<1(C@;>;21;(
J>?;(H11321J>;6C@;>;21;*(L>;;1;(1:D(C@@;E1:<(=16A44A(11;(H1;2>;2(E4;(AC11(@F(H113(E13678>::1;<1(C@;>;2A[916*
Gemeenschapsvoorzieningen, diensten, horeca en kleinhandel zijn toegelaten voor zover zij de schaal van de woonomgeving
;>1A(@E136A>?21;(1;(11;(@;<1321678>DA(44;<11:(E4;(<1(E:@13@9913E:4DA1(>;(<1(J@;1(>;;1H1;*(g;D1:(>;(81A(C@@;E1:<(21:121;(
44;(<1(h@;;1=11D61C12(DB;;1;(<1J1(FB;7A>16(11;(23@A13(44;<11:(E4;(<1(E:@13@9913E:4DA1(>;;1H1;(<4;(<1(C@@;FB;7A>1*
R43D131;(E4;(4BA@U6(>6(A@121:4A1;(>;(FB;7A>1(E4;(81A(C@;1;(1;(<1(@;<1321678>DA1(=16A1HH>;21;*(
sociaal objectief
In dit gebied kan een vergunning voor:
'](E13D4E1:>;21;(E4;(A1;(H>;6A1(A>1;(:@A1;(=16A1H<(E@@3(C@;>;2=@BCI(@F(H1A(11;(23@;<@9913E:4DA1(23@A13(<4;(11;(84:E1(
hectare, ongeacht het aantal loten;
#](23@196C@;>;2=@BC93@?17A1;(C443=>?(A1;(H>;6A1(A>1;(C@@;21:121;81<1;(@;AC>DD1:<(C@3<1;e
-](<1(=@BC(@F(<1(813=@BC(E4;(49943A1H1;A621=@BC1;(C443=>?(A1;(H>;6A1(E>?FA>2(49943A1H1;A1;(217311i3<(C@3<1;e
+](E13D4E1:>;21;I(23@196C@;>;2=@BC93@?17A1;1;I(93@?17A1;(E@@3(<1(=@BC(@F(<1(813=@BC(E4;(49943A1H1;A621=@BC1;(
<>1(;>1A(E@:<@1;(44;(<1(E@@3C443<1;I(E13H1:<(>;(']I(#](@F(-]I(1;(C443E@@3(11;(E13D4E1:>;26E132B;;>;2(@F(11;(6A1<1;bouwkundige vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of een bouwheer wiens project aansluit op andere,
door dezelfde verkavelaar of bouwheer te ontwikkelen gronden, die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan;
pas afgeleverd worden indien binnen het verkavelingsof bouwproject een sociaal woonaanbod verwezenlijkt wordt dat gelijk
is aan:
a) hetzij ten minste veertig en ten hoogste vijftig procent voor gronden die in eigendom zijn van Vlaamse besturen of
Vlaamse semipublieke rechtspersonen;
b) hetzij ten minste twintig en ten hoogste vijfentwintig procent voor gronden die in eigendom zijn van overige natuurlijke
@F(3178A69136@;1;*
\9H13D>;2*(g3(D4;(11;(@=?17A>1F(C@3<1;(E46A216A1:<(<4A(:4213(:>2A(<4;(<1(H>;>H4:1(@=?17A>1E1;I(E13H1:<(>;(<1(1136A1(4:>;14I(4K
respectievelijk b), indien dat gemotiveerd wordt vanuit het bestaande en geplande sociaal woonaanbod, de sociale contextF47A@31;(1;(<1(3B>HA1:>?D1(D434DA13>6A>1D1;(E4;(81A(;>1BC1(C@@;21=>1<*(01321:>?D1(4FC>?D>;2(811FA(;@@>A(E@@3(21E@:2(<4A(11;
objectief wordt vastgesteld dat lager ligt dan de helft van de minimale objectieven, vermeld in de eerste alinea, a) respectieE1:>?D(=K*
bescheiden woonaanbod
In dit gebied kan een vergunning voor:
'](E13D4E1:>;21;(E4;(A1;(H>;6A1(A>1;(:@A1;(=16A1H<(E@@3(C@;>;2=@BCI(@F(H1A(11;(23@;<@9913E:4DA1(23@A13(<4;(11;(84:E1(
hectare, ongeacht het aantal loten;
#](23@196C@;>;2=@BC93@?17A1;(C443=>?(A1;(H>;6A1(A>1;(C@@;21:121;81<1;(@;AC>DD1:<(C@3<1;e
-](<1(=@BC(@F(<1(813=@BC(E4;(49943A1H1;A621=@BC1;(C443=>?(A1;(H>;6A1(E>?FA>2(49943A1H1;A1;(21731i13<(C@3<1;e
+](E13D4E1:>;21;I(23@196C@;>;2=@BC93@?17A1;(1;(93@?17A1;(E@@3(<1(=@BC(@F(<1(813=@BC(E4;(49943A1H1;A621=@BC1;(
<>1(;>1A(E@:<@1;(44;(<1(E@@3C443<1;I(E13H1:<(>;(']I(#](@F(-]I(1;(C443E@@3(11;(E13D4E1:>;26E132B;;>;2(@F(11;(6A1<1;bouwkundige vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of een bouwheer wiens project aansluit op andere,
door dezelfde verkavelaar of bouwheer te ontwikkelen gronden, die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan;

6

Hierboven voorbeeld van 1 woonveld, met menging van woningtypes en waterbuffering. Aantal woningen: uitgaande van een
dichtheid van minimum 25 woningen per hectare.
(-+ 9-*;0732-3+ )56.-36+ =-6+ 1)/7;;0+ )9C-/67->+ :).,6+ )<-.2-3)5-3+ B76+ =-6+ ,-/.--6+ D.)3,E+ -3+ A;3,-39-0-7,8+ (76+ 9-*;;06+ --3+
minimum én maximum van het quotum dat vastgelegd dient te worden. Dit betekent dat het verplichte te realiseren objectief
<)).+,76+*.)C-/6+73+,-+.;32-+<;3+FGEHGI+,7-36+6-+0722-38+$3+,-+J0)-7+:).,6+--3+;;3,--0+1)/7;0-+:)3732-3+2-*0;3,+,;6+/7./;+
HG+I+71+K=BB.L+4))*+-3+4;<-01+1;5-3M8+$3+,-+6)-07/=673213)6;+71+)*2-3)5-3+=)-+=-6+<)).0722-3,-+*.)C-/6+;;3+,-N-+3).5+N;0+
beantwoorden.
sociaal objectief
Dit voorschrift is gericht op een differentiatie van woningtypologieën en op het creëren van een aanbod dat
9-;36:)).,6+ ;;3+ ,-+ 9-=)->6-3+ <;3+ ,7<-.1-+ 5;;61/=;**-07C4-+ 2.)-*-38+ &-6+ 0-26+ )*+ )5+ --3+ 9-*;;0,+ *-./-36;2-+ O1)/7;;0+
:)3-3O+6-+/.-P.-38+!3,-.+;3,-.-+<;3B76+=-6+*.)*).67)3;076-7619-2731-0+:).,-3+,;;.97C+*.)C-/6-3+<;3;>+--3+9-*;;0,-+)5<;32
beoogd. Het voorschrift is een vertaling van de principes die zijn opgenomen in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van het decreet
9-6.->>-3,-+=-6+2.)3,E+-3+*;3,-39-0-7,+K(DAQM8+
bescheiden woonaanbod
Dit voorschrift is gericht op een differentiatie van woningtypologieeën en op het creëren van een aanbod dat beantwoordt
;;3+,-+9-=)->6-3+<;3+,7<-.1-+5;;61/=;**-07C4-+2.)-*-38+&-6+0-26+)*+)5+--3+9-*;;0,+*-./-36;2-+O9-1/=-7,-3+:)3-3O+6-+
creëren. Onder andere vanuit het proportionaliteitsbeginsel worden daarbij projecten vanaf een bepaalde omvang beoogd.
Het voorschrift is een vertaling van de principes die zijn opgenomen in artikel 4.2.4 van het decreet betreffende het grond- en
*;3,-39-0-7,+K(DAQM8+!5+,7-+.-,-3+5)-6-3+,-+2-=;36--.,-+9-2.7**-3+2-0-N-3+:).,-3+73+,-+N73+,7-+=-6+(DAQ+,;;.;;3+
geeft. Onder bescheiden woonaanbod moet worden begrepen: het aanbod aan kavels en woningen, met uitsluiting van het
sociaal woonaanbod, dat bestaat uit kavels met een oppervlakte van ten hoogste 500 m2, woonhuizen met een bouwvolumevan ten hoogste 550 m2, woonhuizen met een bouwvolume van ten hoogste 550 m3, respectievelijk overige woongelegenheden met een bouwvolume van ten hoogste 240 m3.
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pas afgeleverd worden indien binnen het verkavelings- of bouwproject een bescheiden woonaanbod wordt verwezenlijkt
van
'](E@@3(C4A(=1A31FA(23@;<1;(<>1(1>21;<@H(J>?;(E4;( :44H61(=16AB31;(@F( :44H61(61H>9B=:>1D1(3178A69136@;1;(T(E113A>2(
procent, verminderd met het op grond van het bij of krachtens het gemeentelijk reglement Sociaal Wonen opgelegde
percentage inzake de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod;
#](E@@3(C4A(=1A31FA(23@;<1;(<>1(1>21;<@H(J>?;(E4;(@E13>21(;4ABB3:>?D1(@F(3178A69136@;1;T(AC>;A>2(93@71;AI(E13H>;<13<(H1A(
het op grond van het bij of krachtens het gemeentelijk reglement Sociaal Wonen opgelegde percentage inzake de verweJ1;:>?D>;2(E4;(11;(6@7>44:(C@@;44;=@<*
Het procentueel objectief kan enkel verder worden verlaagd tot nul procent vanaf de bekendmaking van een gemeentelijk
=13>78A(C443B>A(=:>?DA(<4A(81A(=>;<1;<(6@7>44:(@=?17A>1F(E13C1J1;:>?DA(>6*(S1A(=>;<1;<(6@7>44:(@=?17A>1F(>6(<1(21H11;A1:>?D1(@Hschrijving van het sociaal woonaanbod dat binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ten minste
H@1A(C@3<1;(E13C1J1;:>?DA*(01(=1D1;<H4D>;2(E4;(81A(21H11;A1:>?D(=13>78A(21678>1<A(@9(<1(C>?J1I(E13H1:<(>;(43A>D1:('/%(E4;(
81A(j1H11;A1<17311A(E4;(')(?B:>(#"")*

Schematische situering van de
woonvelden, aansluitend op de bestaande woonwijken, en aanzet naar
een eventuele latere uitbreiding.
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Inrichting en beheer
Aantal woningen en dichtheid: Het aantal woningen bedraagt circa 250 woningen, binnen de totale zone, met een minimale
<>78A81><(E4;(#)(C@;>;21;(913(84*(

Schematische weergave van de lagenopbouw. De samenhang tussen de verschillende lagen wordt als essentiëel beschouwd voor de wijk, en wordt daarom vastge0-2,+73+=-6+?@A

Aanvullende functies: Zoals voorzien in het bestemmingsvoorschrift dienen zij een aan het wonen ondergeschikte opperE:4DA1(>;(A1(;1H1;*
Bezettingspercentage:(Y4M>H44:(%"(Z(E4;(<1(A@A4:1(J@;1(D4;(=1=@BC<(1;(E13843<(C@3<1;*(
Opvatting van de woonvelden:
De woonvelden vormen enerzijds de afwerking van de bestaande wijken Ligywijk en Hovelandwijk, de Zonnebeekseweg, en
E@3H1;(4;<13J>?<6(<1(44;J1A(;443(11;(E@:21;<1(F461(>;(81A(C@@;B>A=31><>;2621=>1<*
De woonvelden aansluitend op de bestaande wijken dienen deze af te werken door bestaande tuinen op nieuwe tuinen te
:4A1;(44;6:B>A1;*(g;D1:(44;(<1(<11:J@;1('(H1A(46A13>6D(>6(11;(@;A6:B>A>;2(E>4(<1(13FC12(44;(<1(478A13J>?<1(E4;(<1(=16A44;<1(
91371:1;(A@121:4A1;*(01(C@;>;21;(<>1;1;(J@<4;>2(>;219:4;A(A1(C@3<1;(<4A(>;(1:D(@H6:@A1;(=@BC=:@D(11;(=>;;1;3B>HA1(@F(
=>;;1;AB>;(@;A6A44A*(
Inplanting ten opzichte van de zonegrenzen:
Algemene opvatting
01(C@;>;21;(C@3<1;(>;219:4;A(=>;;1;(<1(J@;1231;J1;*(01(4F6A4;<(A@A(<1(J@;1231;J1;(C@3<A(=1944:<(<@@3(81A(A[91(E4;(<1(
aanliggende ontsluiting:
woningen gelegen langs de woonstraten kunnen ingeplant worden met een voortuinstrook die een autostelplaats op de
eigen kavel mogelijk maken
C@;>;21;(21:121;(:4;26(<1(13FC121;(C@3<1;(@9(D@3A131(4F6A4;<(@F(@9(<1(3@@>:>?;(>;219:4;A*(g1;(4BA@6A1:9:44A6(@9(1>21;(
D4E1:(>6(8>13(;>1A(H@21:>?D*
meergezinswoningen worden steeds in de uiterste hoek en op de kavelgrenzen ingeplant, om een maximale afstand te
vrijwaren tot de naburige woningen

Simulatie van de kleurenbanden. Aangezien zij essentieel zijn voor de inpassing en homogeniteit van de wijk,
en ook op langere termijn werkzaam zullen zijn (bvb bij
uitbreiding), worden zij in algemene bewoording in het
?@A+ <;162-0-2,8+ (-N-+ 1/=;4-.732+ N;0+ 73+ ,-+ <-.4;<-0732+
of in ander kaders (ook stimulerend) verder opgenomen
worden.

Bouwvoorschriften voor de ééngezinswoningen:
S1A(H4M>H44:(A@121:4A1;(C@;>;2W24=43>1A(@HE4A(-(=@BC:421;*(01(<4DE@3H(>6(9:4AI(=184:E1(E@@3(<1(=16A44;<1(C@@;8B>6(E4;(
de wederophoeve aangeduid als bouwkundig erfgoed, waar de dakvorm hellend is, en de uitbreiding ervan, waar de dakvorm
E3>?(>6*(
01(H4M>H4:1(7@;6A3B7A>18@@2A1(>6('"(H1A13*(
Bouwvoorschriften voor de meergezinswoningen:
Meergezinswoningen betreffen bouwvolumes van maximaal 4 volledige bouwlagen, en een vijfde bouwlaag over maximaal
)"Z(E4;(<1(=1=@BC<1(@9913E:4DA1I(<>1(A1E1;6(<1(;@@<J4D1:>?D1(A178;>6781(E@@3J>1;>;21;(@HE4A*(01(H4M>H4:1(7@;6A3B7A>18@@2A1(E4;(<1J1(E@:BH16(=1<3442A(')(H1A13I(A178;>6781(E13<>19>;2(>;=123191;*(01(<4DE@3H(>6(9:4A*
De inplanting van de meergezinswoningen gebeurt gelijkmatig gespreid over het geheel van de woonvelden, in projecten van
A1:D1;6(%k'#(C@@;11;81<1;*(01(4F6A4;<(E4;(<1(H11321J>;6C@;>;21;(A@A(<1(@H:>221;<1(J@;16('(1;(#(=1<3442A(H>;>H44:(')(
H1A13*
Ontsluiting:
De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer van de delen van de woonvelden die vandaag niet aan openbaar domein gelegen zijn, is via pijlsymbolen aangegeven*
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314:>6131;*
01(E@@36783>FA1;(@HA31;A(<1(>;3>78A>;2(E4;(<1(C121;>6(J>?;(E13<13(@921;@H1;(=>?(<1(J@;1(.I(@91;=443(<@H1>;*
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referentie kleurenkaart 1

Waterberging:
Op de plaatsen waar het symbool voor secundaire waterberging aangeduid is dient binnen een bouwblok ruimte vrijgehouden
A1(C@3<1;(@H(11;(21<11:A1(E4;(81A(@E13A@::>2(3121;C4A13(G;4(81321=3B>D(@F(>;5:A34A>1K(A>?<1:>?D(=>;;1;(81A(=@BC=:@D(A1(6A@7D131;(
1;(E13A3442<(4F(A1(E@131;(;443(81A(@91;=443(<@H1>;(GJ@;1(.K*
Fasering:
01( C121;>6( E4;( <1( C@@;E1:<1;( C@3<A( 64H1;( H1A( <1( 93>H4>31( 1;( 617B;<4>31( C4A13=132>;2( 44;21:12<*( 01( B>A2>FA1( E4;( <1(
D4E1:6(1;(=@BC(E4;(23@196C@;>;2=@BC93@?17A1;(21=1B3A(A1:D1;6(21:>?DA>?<>2(=>;;1;(aa;(C@@;E1:<*(01(B>A2>FA1(E13:@@9A(>;(H>;>H44:(AC11(F461;I(C443=>?(216A43A(C@3<A(44;(<1(J>?<1(E4;(<1(h@;;1=11D61C12I(1;(21i>;<>2<(44;(<1(S@E1:4;<:44;<*

referentie kleurenkaart 2

Overdruk kleurenkaart

Algemeen
01(D:1B3(E4;(<1(21E1:H4A13>4:1;(E4;(<1(=@BCE@:BH16(>;(<1(C@@;E1:<1;(C@3<A(E46A21:12<(913(@E13<3BDJ@;1*(N;(81A(PQR(
C@3<A(4:6(4:21H11;(93>;7>91(1;D1:(<1(2:@=4:1(6784D13>;2(@92121E1;T(<@;D13=3B>;&3@@<I(=1>21&211:(1;(:>78A23>?6&C>A*(
Kleurenkaart 1: de overwegende gevelmaterialen in deze overdrukzone variëren van zwart tot donkergrijs,

referentie kleurenkaart 3

Kleurenkaart 2: de overwegende gevelmaterialen in deze overdrukzone variëren van donkerbruin tot rood,
Kleurenkaart 3: de overwegende gevelmaterialen in deze overdrukzone variëren van beige tot geel
Kleurenkaart 4: de overwegende gevelmaterialen in deze overdrukzone variëren van wit tot lichtgrijs

Bouwkundig erfgoed
Ter plaatse van het symbool ‘bouwkundig erfgoed’ dient het woonhuis van de bestaande wederopbouwhoeve bewaard te blijven, tenzij zou blijken dat de renovatiekost van de hoeve economisch en bouwtechnisch niet verantwoord is en hernieuwbouw
<1(1;>21(844:=431(@9A>1(>6*(01(=@BC8113(<>1;A(<>A(44;(<1(84;<(E4;(11;(;@A4(1;(=131D1;>;2(<B><1:>?D(44;(A1(A@;1;*(g1;(1E1;ABele vernieuwbouw dient minimaal de materialiteit (baksteenachitectuur met aandacht voor metselwerkverbanden), volumetrie
1;(F@@A93>;A(E4;(81A(8B><>21(C@@;8B>6(A1(=1C431;*

referentie kleurenkaart 4

S1A(C@@;8B>6(D4;(@H21E@3H<(C@3<1;(A@A(11;(H11321J>;6C@;>;2I(@F(11;(4;<131(C@@;E@3H*(S1A(D4;(@@D(aa;(E4;(<1(;1E1;=16A1HH>;21;(@9;1H1;I(1E1;AB11:(44;EB::1;<(@9(11;(C@@;FB;7A>1*(
De bijgebouwen (zowel de aangebouwde als de losstaande) kunnen gesloopt worden en vervangen worden door een nieuwe
B>A=31><>;2*(N;(81A(A@A44:9:4;(<>1;A(C1:(11;(64H1;84;2(AB661;(B>A=31><>;2(1;(C@@;8B>6(A1(=:>?E1;(=16A44;I(1;(<>1;A(<1(4378>A17ABB3(1;(<1(>;9:4;A>;2(A1(E13C>?J1;(;443(<1(@@3693@;D1:>?D1(=@BCE@3H(E4;(<1(8@1E1*
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Bestemming

Deze bestemmingszone van het RUP valt onder de categorie “bedrijvigheid” conform 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 ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Deze zone is bestemd voor ambachtelijke bedrijvigheid voor zover de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet wordt
overschreden, de activiteit verenigbaar is met de woonomgeving en de aard van het bedrijf en de ermee gepaard gaande
47A>E>A1>A1;(211;(4=;@3H4:1(8>;<13(1;&@F(3>6>7@U6(H1A(J>78(H11=31;21;*(
01(;@@<J4D1:>?D1(E@@3J>1;>;21;(>;(FB;7A>1(E4;(<1(=1<3>?F6E@13>;2(J>?;(1E1;11;6(A@121:4A1;(>;(;1E1;=16A1HH>;2*
Binnen deze zone is één bedrijfswoning of conciërgewoning met een maximale grondoppervlakte van 200 m² toegelaten per
=1<3>?F*((01J1(C@;>;2(H44DA(>;A12344:(<11:(B>A(E4;(<1(=1<3>?F66>A1(1;(D4;(13(;>1A(E4;(4F2169:>A6A(C@3<1;*
!:1>;84;<1:(>6(;>1A(A@121:4A1;(>;(<1J1(J@;1*

Inrichting en beheer

Algemene inrichtingsstudie voor bedrijven:
Bij de eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en bij elke latere aanvraag dient het bedrijf een algemene inrichA>;266AB<>1(A1(E@121;*
De algemene inrichtingsstudie voor bedrijven dient zowel de huidige als de gewenste lay-out van de gehele bedrijfssite weer
A1(21E1;*
Bezettingspercentage:
L>;;1;(<1J1(J@;1(>6(11;(=1=@BC>;2691371;A421(E4;(%"Z(A@121:4A1;(H1A(B>AJ@;<13>;2(E4;(=16A44;<1(A@16A4;<6>AB4A>16*(
De niet-bebouwde, niet voor groenaanplant - en niet voor waterberging dienende perceelsdelen mogen volledig verhard wor<1;*(hB>;>2(3B>HA121=3B>D(<>1;A(E@@3@9(A1(6A44;*
S1A(C4A13=1321;<(E13H@21;(E4;(<1(@;=1=@BC<1(<1:1;(E4;(1:D(=1<3>?F6913711:(<>1;A(H4M>H44:(=18@B<1;(A1(C@3<1;*
Nieuwe verhardingen, inclusief de verhardingen van de interne wegenis en van parkeeroppervlaktes op vaste grond, moeten
C4A13<@@3:4A1;<(J>?;(A1;J>?(<>A(E13=@<1;(C@3<A(E4;B>A(11;(4;<131(3121:21E>;2*
De afvoer van het hemelwater op de daken van de gebouwen moet worden opgevangen in voldoende gedimensioneerde
31613E@>36*(01J1(31613E@>36(C@3<1;(E139:>78A(E@@3J>1;(E4;(11;(9@H9>;6A4::4A>1(J@<4A(81A(81H1:C4A13(D4;(44;21C1;<(C@3<1;(
E@@3(21=3B>D*
Om te snelle afvoer van hemelwater ten gevolge van de verharding tegen te gaan moeten de reservoirs afdoende gedimensioneerd worden of moeten een voldoende buffering worden voorzien, teneinde de afvoer van het hemelwater voldoende te
E13A3421;*(
N;9:4;A>;2T(01(4F6A4;<(A@A(<1(J@;1231;J1;(>6(H>;>H44:()(H1A13I(1;(H>;>H44:(21:>?D(44;(<1(D3@@;:>?6A8@@2A1*(01(4F6A4;<(A@A(<1(
J>?<1:>;261(913711:6231;J1;(>6(@FC1:("(H1A13(GH1A(H@21:>?D81><(A@A(D@991:1;(E4;(21=@BC1;K(@FC1:(H>;>H44:()(H1A13*

Het betreft het bestaande KMO terrein langs de Kruiskalsijdestraat ten zuiden van de Zonnebeekseweg.
Onder noodzakelijke voorzieningen in functie van de bedrijfsvoering wordt ondermeer verstaan: kantoren, tentoonstellingsruimten, EHBO, sociale uitrustingen, milieutechnische installaties, toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen, stapelplaatsen en groenbuffers, voorzover zij ondergeschikt zijn aan de bestaande nijverheid.
Nieuw op te richten bedrijfswoningen dienen één geheel te vormen met de bedrijfspanden.
Het oprichten van een alleenstaande woning, los van de bedrijfsgebouwen is binnen deze zone niet langer toegelaten, dit om
zuinig en compact ruimtegebruik te bewerkstelligen.
Het is niet toegelaten nieuwe zuiver commerciële activiteiten, zoals grootschalige winkels en handelszaken, onder te brengen
binnen deze bestemmingszone.
De algemene inrichtingsstudie voor bedrijven dient op een duidelijke wijze de beoogde lay-out van de volledige bedrijfssite
2-0-2-3+9733-3+)3,-.=;<72+2-5--36-07C4+?@A+2.;R1/=L+<-.2-N-0,+<;3+--3+6)-07/=6732L+:--.+6-+2-<-38
$3+=-6+97CN)3,-.+,7-3-3+,-+5;;6.-2-0-3+3;;.+:;6-.9-=--.1732L+5707-B6-/=371/=-+5;;6.-2-0-3L+,-+<71B-0-+736-2.;67-+<;3+=-6+
bedrijf in het landschap, de ontsluitingen op de openbare weg en de impact van de beoogde werken op de omgeving nauwkeurig weer te geven.
Een gedetailleerde aanplantingstudie van de buffer(groenzone) dient opgenomen of gevoegd te worden bij de algemene
inrichtingsstudie , teneinde op een afdoende wijze te kunnen aantonen dat een integratie van het bedrijf in de omgeving wordt
beoogd.
De algemene inrichtingsstudie voor bedrijven dient gevoegd bij de (eerste) aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Alle
<)02-3,-+;;3<.;2-3+,7-3-3+6-+4;,-.-3+9733-3+,-N-+;02-5-3-+73.7/=6732116B,7-8+$3,7-3+,-+6)-4)516*0;33-3+:7CN72-3+-3+--3+
vergunningsaanvraag afwijkt van deze initiële inrichtingsstudie, dan dient een nieuw algemene inrichtingsstudie opgemaakt
te worden.
Teneinde over voldoende waterbergend vermogen te beschikken op de site, worden volgende zaken opgelegd:
- Waterdoorlatende verhardingen, tenzij dit om bepaalde redenen niet mogelijk is (vb. indien er gevaar optreed voor bodemverontreiniging).
- Opvang van hemelwater afkomstig van daken naar reservoirs, voorzien van de nodige pompinstallatie om hergebruik van
dit propere water af te dwingen.
- Opvang van hemelwater afkomstig van verhardingen naar dezelfde bovenvermelde reservoirs of bijkomende bufferbekkens
(indien dit hemelwater door bepaalde verontreiniging niet herbruikbaar is).
Voor de dimensionering van de reservoirs en de bufferbekkens wordt verwezen naar de hemelwaterverordening.
Zuinig ruimtegebruik dient voorop te staan.
$3,7-3+.B756-07C4E).2;371;6).71/=+5)2-07C4L+,7-3-3+37-B:-+2-9)B:-3+)*+--3+57375B5+;>16;3,L+2-07C4+;;3+,-+4.))307C16=))26-L+
van de zonegrens ingeplant te worden.

Bouwvoorschriften:
01(2:@=4:1(<4DE@3H(E4;(<1(=1<3>?F621=@BC1;(>6(9:4A(H1A(11;(H4M>H4:1(D3@@;:>?6A8@@2A1(E4;(.(H1A13*(b>:@U6I(E13:B78A>;26(O1;(
rookkanalen, allen beperkt in grondoppervlakte, kunnen, in afwijking van voorgaande, een grotere hoogte hebben, maximaal
21:>?D(44;(8B;(4F6A4;<(A@A(<1(J@;1231;6*(
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Z one 4: Z one vo or amb ac ht

VERORDENEND

!"#$%& "'(

Stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

Bovendien dienen voor de buitenwanden materialen en constructiewijzen gehanteerd die tot een aanvaardbare geluidsisolatie
:1><1;*
Parkeergelegenheid, laad –en losplaatsen:
De bedrijven dienen ervoor te zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers en personeel op eigen terrein voor84;<1;(>6*(L@E1;<>1;(<>1;A(:4<1;(1;(:@661;(@@D(E@::1<>2(@9(1>21;(A1331>;(A1(21678>1<1;*
VB661;(81A(@91;=443(<@H1>;(1;(81A(93>E4A1(<@H1>;(<>1;A(11;(;>1AW@E133>?<=431(J@;1(<1(231;6(AB661;(=1><1;(44;(A1(21E1;*(
01J1(J@;1(D4;(1;D1:(@;<13=3@D1;(C@3<1;(A13(9:44A61(E4;(<1(@9W(1;(4F3>A*(R13(=1<3>?F(>6('(@93>A(1;('(4F3>A(H1A(11;(A@A4:1(21J4H1;:>?D1(=311<A1(E4;(H4M>H44:(/(H1A13(A@1216A44;*(

Laden en lossen van vrachtwagens en bestelwagens dient te gebeuren op eigen terrein, en niet op de openbare weg, teneinde
de verkeersveiligheid op de openbare weg niet in het gedrang te brengen door deze activiteiten.

Bedrijven langs de Kruiskalsijdestraat.

Landschappelijke overgangszone, groenzone (bij wijze van aanduiding):
01J1(J@;1(>6(=1<@1:<(E@@3(81A(44;:1221;(E4;(=BFF1323@1;*(L@E1;<>1;(DB;;1;(E@@3J>1;>;21;(E@@3(81A(E13A3442<(4FE@131;(E4;(
81H1:C4A13(@F(81A(A>?<1:>?D(6A@7D131;(E4;(C4A13(GC4A13943A>?1;&E>?E136&;4ABB3:>?D(=:B6C4A13&(31613E@>36I(dK(21l;A123113<(C@3<1;(
>;(<1(=BFF13J@;1*(S1A(>6(8@1(<4;(@@D(;>1A(A@121:4A1;(@H(A1(6A491:1;(@F(A1(E13843<1;(=>;;1;(<1J1(J@;1*
Deze groenbuffer dient te bestaan uit een doorlopende combinatie van streekeigen traag- en snelgroeiende hoogstammen (of
8@@26A4HD;@A=@H1;K(a;(6A3B>D1;I(H1A(11;(H>;>H4:1(=311<A1(E4;()(H1A13*(
Voorzieningen voor het vertraagd afvoeren van hemelwater of het tijdelijk stockeren van water (waterpartijen/ vijvers/natuurlijk
=:B6C4A13&(31613E@>36I(dK(DB;;1;(1E1;11;6(21l;A123113<(C@3<1;(>;(<1(=BFF13J@;1I(H443(H@21;(<1(E>6B1:1(4F67813H>;2(;>1A(
A1;>1A(<@1;*(
Binnen het buffergroen is elke vorm van bebouwing en stapelen verboden en zijn alle vormen van verhardingen en toeritten
E@@3(H1784;>678(E13D113(E13=@<1;*
Het buffergroen dient om:
S1A(=1<3>?F(E>6B11:(4F(A1(67813H1;I(>;(A1(D:1<1;(>;(<1(@H21E>;2(1;(@H(11;(1F57>i;A1(:4;<6784991:>?D1(>;D:1<>;2(A1(=1D@H1;*
g1;(H>:>1B8[2>i;>6781(=BFF13(A1(E@3H1;(A*@*E*(<1(@H21E>;2*
V1(=1:1AA1;(<4A(<>A(=1<3>?F(J>?;(47A>E>A1>A1;(G6A491:1;I(943D131;I(E13D1136@;A6:B>A>;2I***K(B>A=31><A(;443(44;94:1;<1(91371:1;*
Aanplant buffergroen:
S1A(=BFF1323@1;(<>1;A(21314:>6113<(=>;;1;(81A(1136A1(9:4;A61>J@1;(;4(4m1E13>;2(E4;(<1(1136A1(6A1<1;=@BCDB;<>21(E132B;;>;2*
De groenaanplant dient op een ordentelijke en vakkundige manier in stand gehouden te worden, zodat deze ten allen tijde
8443(FB;7A>1(D4;(E13EB::1;*(
01(=BFF13(D4;(@;<13=3@D1;(C@3<1;(E@@3(11;(A@124;26C12(;443(<1(@91;=431(C12*
Maatregelen voor waterbeheersing:
g3(<>1;1;(H44A3121:1;(21A3@FF1;(@H(4::1(;>1A(E13EB>:<(81H1:C4A13(@9(A1(E4;21;(1;(A>?<1:>?D(@9(<1(=1<3>?F66>A1(A1(8@B<1;*(
De gemeentelijke reglementeringen, de code van goede praktijk en de richtlijnen van de hogere overheid terzake, en eventuele
:4A131(C>?J>2>;21;I(<>1;1;(8>13(21E@:2<(A1(C@3<1;*
Maatregelen omtrent ruimtelijke kwaliteit:
De ruimtelijke kwaliteit van ingrepen zal beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria:
`( JB>;>2(1;(7@H947A(3B>HA121=3B>D
`( E@@3J>1;1(943D1139:44A61;
`( DC4:>A4A>1F(D:1B3(O1;(H4A13>44:21=3B>D
`( :4;<6784991:>?D1(>;D:1<>;2(E4;(81A(=1<3>?F(H1A(DC4:>A4A>1E1(23@1;E@@3J>1;>;2
`( C4A13=181136>;2
`( 21;@H1;(H44A3121:1;(>;J4D1(H>:>1B(1;(E1>:>281><
`( 21;@H1;(H44A3121:1;(>;J4D1(21:B><6>6@:4A>1*
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Dit kan ondermeer inhouden dat het bedrijf voorziet in waterdoorlatende verhardingen, waterreservoirs, opvangen hemelwater in bufferzones, hergebruik van hemelwater,…
De bestaande geldende reglementering inzake waterbeheersing en latere wijzigingen zijn hier van toepassing.

$3+,-+5)67<-.73213)6;L+2-<)-2,+97C+,-+;;3<.;;2+6)6+16-,-39)B:4B3,72-+<-.2B33732L+,7-36+5-3+,-+-0-5-36-3+;;3+6-+=;0-3+,7-+
aantonen dat de aanvraag voldoet aan de beoordelingscriteria.
Een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kan, niettegenstaande het voldoet aan bestemmings -en inrichtingsvoorschriften, geweigerd worden op basis van het niet voldaan zijn van de beoordelingscriteria tot duurzame ontwikkeling.
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Z one 5: O p e nb ar e we ge ni s

VERORDENEND

!"#$%& "'(

Stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

Bestemming

Deze bestemmingszone van het RUP valt onder de categorie “wonen” conform 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 ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en pleinen en de daarbij horende functies van openbaar nut, zoals inrichtingen
E@@3(@91;=443(E13E@13I(6A344AH1B=>:4>3(1;(E13:>78A>;2*
L>;;1;(<1J1(J@;1(J>?;(1E1;11;6(D:1>;1(;BA6E@@3J>1;>;21;(GJ@4:6(1:1DA3>7>A1>A674=>;16I(A1:1F@@;74=>;16I(678B>:8@D?16I(dK(A@121:4A1;I(E@@3J@E13(J>?(D:1>;6784:>2(J>?;I(J>78(>;94661;(>;(<1(@H21E>;2(1;(<1(C1221=3B>D13(;>1A(8>;<131;*

Inrichting en beheer

@:21;6(<1(E@@36783>FA1;(E4;(<1(=1E@12<1(@E1381><*(
01(3B>HA1:>?D1(DC4:>A1>A(E4;(81A(@91;=431(<@H1>;(1;(81A(E13=:>?F6D434DA13(<>1;1;(8>13=>?(71;A344:(A1(6A44;*(
L>;;1;(<1(n>2[C>?D(C@3<A(<1(@91;=431(C12(>;213>78A(>;(64H1;84;2(H1A(<1(@@3693@;D1:>?D1(AB>;C>?D*
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De herinrichting van deze wegen zou opnieuw straatbomen kunnen introduceren (linden) zoals in de oorspronkelijke tuinwijk.
Een vroegere voetweg achter de woningen kan echter niet meer in het plan opgenomen worden, aangezien deze intussen
volledig geprivatiseerd en gedeeltelijk bebouwd werd.
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Z one 6: Buur t we g

VERORDENEND
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Stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

Bestemming

Deze bestemmingszone van het RUP valt onder de categorie “wonen” conform 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 ruimtelijke uitvoeringsplannen.

01J1(J@;1(>6(=16A1H<(E@@3(93>E4A1(A@13>AA1;I(<>1(A@124;2(E13:1;1;(A@1(478A13:>221;<1(1>21;<@HH1;*(X443(J>?(A@124;2(E13:1;1;(A@A(H113<131(C@;>;21;(81==1;(J>?(11;(61H>W9B=:>1D(D434DA13I(C443<@@3(J1(;>1A(4F216:@A1;(DB;;1;(C@3<1;*

Inrichting

01J1(C121;(<>1;1;(E3>?(A1(=:>?E1;(E4;(1:D1(=1=@BC>;2*(o>1BC1(21=@BC1;(<>1;1;(H>;>H44:(/(H1A13(4F6A4;<(A1(8@B<1;(A@A(
<1J1(J@;16*

wvi | februari ‘12 | RUP De Vloei
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Z one 7: O p e nb aar dome in

VERORDENEND
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Stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

Bestemming

Deze bestemmingszone van het RUP valt onder de categorie “wonen” conform 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 ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Deze zone is bestemd voor een publieke open verblijfsruimte op wijkniveau met daarbinnen groene ruimte, pleinen, straten,
943D113E@@3J>1;>;21;I(E13:>78A>;2I(D:1>;1(;BA621=@BCA?16(1;(D:1>;6784:>21(21H11;678496E@@3J>1;>;21;I(1;(C4A13=BFF13>;2*(
De bestemming van deze zone is verruimbaar naar de aangrenzende woonvelden (zone 3), voor zover de verplichte dichtheid
13(=1C443<(=:>?FA*

Inrichting en beheer

S1A(@91;=443(<@H1>;(H1A(<1(=@E1;E13H1:<1(1:1H1;A1;(C@3<A(4:6(21811:(@;AC@391;*
S1A(<BB3J4H1(D434DA13I(<1(=11:<DC4:>A1>A(1;(<1(@;<13:>;21(64H1;84;2(E4;(<1(>;23191;(6A44A(E@@3@9*
Bezettingspercentage:
Y4M>H44:()(Z(E4;(<1(J@;1(D4;(>;21;@H1;(C@3<1;(<@@3(21=@BC1;*
Y4M>H44:(+"(Z(E4;(<1(J@;1(D4;(E13843<(C@3<1;*(
Woonstraten
01(C@@;6A34A1;(E@3H1;(<1(8@@F<@;A6:B>A>;2(E4;(<1(C>?D*(01(@;A6:B>A>;2(E4;(<1(C>?D(E13:@@9A(E@@3(7>374(#&-(;443(<1(h@;;1=11D61C12(1;(E@@3(7>374('&-(;443(<1(S@E1:4;<:44;*(VB661;(=1><1(21<11:A1;(>6(1;D1:(>;(FB;7A>1(E4;(<>1;6A1;(1;(@91;=443(E13E@13(
11;(<@@36A11D(H@21:>?D*(01(6[H=@:>6781(44;<B><>;2(8>13E@@3(>6(>;<>74A>1FI(1;(D4;(E13678@E1;(C@3<1;(>;(FB;7A>1(E4;(81A(@;AC139(E4;(<1(9B=:>1D1(3B>HA1*(S1A(C121;>693@51:(E4;(<1(C@@;6A34A1;(>6(4F216A1H<(@9(4BA@E13D113(>;(AC11(3>78A>;21;I(1;(811FA(
11;(6A13D(E13D113631HH1;<(D434DA13I(C443<@@3(81A(E13=:>?F6D434DA13(E4;(81A(9B=:>1D(<@H1>;(E@@3@9(6A44A*(V13(9:44A61(E4;(
<1(1>;<9B;A1;(C@3<1;(D1139B;A1;(E@@3J>1;I(1E1;AB11:(44;21EB:<(H1A(11;(943D11384E1;*(V13(9:44A61(E4;(<1(44;6:B>A9B;A1;(
C@3<A(31D1;>;2(218@B<1;(H1A(11;(E13<131(44;6:B>A>;2(@9(<1(C121;>6(=>?(B>A=31><>;2(E4;(<1(C>?D*

Referentiebeeld woonstraten

Erfwegen
01(13FC121;(E@3H1;(<1(4BA@W43H1(C121;(>;(<1(C>?D*(S1A(C121;>693@51:(>6(1;D1:(E@@3J>1;(E@@3(4BA@E13D113(>;('(3>78A>;2I(1;(
J>?;(<@@3(8B;(=1913DA1(3@@>:>?;W(1;(C121;>6=311<A1(>;(1136A1(>;6A4;A>1(@;AC@391;(E@@3(E@1A24;2136(1;(51A6136I(1;(=>1<1;(211;(
9:44A6(E@@3(943D131;<1(4BA@U6*(g3(C@3<A(=>;;1;(81A(@91;=443(<@H1>;(<4A(44;6:B>A(=>?(<1(C@@;6A34A1;(E@@3J>1;(>;(943D11384E1;6(@H(11;(E@:<@1;<1(44;=@<(44;(943D11321:121;81><(A1(81==1;*(RB=:>1D1(943D1139:44A61;(<>1;1;(2123@19113<(A1(C@3<1;(
1;(21l;A123113<(H1A(<1(@H21E>;2644;:12(E4;(<1(9B=:>1D1(@91;(3B>HA1*
Primaire waterberging
01(93>H4>31(C4A13=132>;2(6A44A(>;(E@@3(<1(=BFF13>;2(E4;(81A(@E13A@::>21(3121;C4A13(G;4(81321=3B>DI(>;5:A34A>1I(6A@7D421(1;(E13A3442<1(4FE@13(E4;B>A(<1(=@BC=:@DD1;K(@9(;>E14B(E4;(<1(C>?D*(01J1(J@;16(J>?;(>;<>74A>1F(44;2121E1;(@9(9:4;I(1;(C@3<1;(H11(
@;AC@391;(H1A(<1(316A(E4;(81A(@91;=431(<@H1>;*
01(=16A44;<1(9@1:(<>1;A(=18@B<1;(A1(=:>?E1;*(

Referentiebeeld waterberging in openbaar domein

Locatie gemeenschapsvoorzieningen
Ter plaatse van de symbolische aanduiding kan een bijkomend publiek gebouwtje ingeplant worden zoals een info-paviljoen
@F(11;(D443A1368B>6?1I(H1A(11;(H4M>H4:1(@9913E:4DA1(E4;(')"(Hc(1;(11;(H4M>H4:1(8@@2A1(E4;(+(H*
p;<131(D:1>;6784:>21(7@;6A3B7A>16(>*F*E*(>;F346A3B7ABB3I(C>?D317314A>1I(69@3A(O1;(6911:E@@3J>1;>;21;(J>?;(H@21:>?D(>;(<1(J@;1I(=>;;1;(<1(21:<1;<1(=1J1AA>;2691371;A4216*
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Z one 8: Z one vo or p ark- e n p le in func t ie

VERORDENEND
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Stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

Bestemming

Deze bestemmingszone van het RUP valt onder de categorie “wonen” conform 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 ruimtelijke uitvoeringsplannen.

01J1(J@;1(>6(=16A1H<(E@@3(943DW(1;(9:1>;J@;16(=>;;1;(81A(@91;=443(<@H1>;(E4;(<1(n>2[C>?D*(h1(<>1;1;(E3>?(A1(=:>?E1;(E4;(
=1=@BC>;2*

Inrichting en beheer

Inrichting:
01(943DW(1;(9:1>;J@;16(C@3<1;(>;213>78A(>;(64H1;84;2(H1A(<1(@@3693@;D1:>?D1(AB>;C>?D*(01(J@;16(<>1;1;(E3>?(A1(=:>?E1;(E4;(
943D1139:44A61;(1;(21=@BC1;*(b91:W(1;(69@3AE@@3J>1;>;21;(J>?;(H@21:>?DI(E@@3(J@E13(81A(H4M>H4:1(E13843<>;2691371;A421(
21316917A113<(C@3<A*
Bezettingspercentage:
Y4M>H44:( )"( Z( E4;( <1( J@;1( D4;( E13843<( C@3<1;*(p::1( E13843<>;21;( <>1;1;( >;( C4A13<@@3:4A1;<1( H4A13>4:1;( B>A21E@13<( A1(
C@3<1;*(
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Z one 9: Fie t s - e n vo e t gan ge r s zone
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Stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

Bestemming

Deze bestemmingszone van het RUP valt onder de categorie “wonen” conform 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 ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Het betreft o.a. verschillende doorsteken vanaf de Zonnebeekseweg naar het achterliggende binnengebied, het koerierspad
ten zuiden van de Ligywijk, de te realiseren voetgangersdoorsteek tussen de Ligywijk en de geplande woonuitbreiding.

01J1(J@;16(J>?;(=16A1H<(E@@3(C121;>6(>;(FB;7A>1(E4;(11;(E@1A24;2136(W(1;(51A6136E13=>;<>;2*

Inrichting

Bij de inrichting ervan dient een aanleg gehanteerd te worden dat het gebruik van deze wegen door gemotoriseerd verkeer
@;A344<AI(1;(C443(;@<>2(E138>;<13A*
Y4M>H44:()"Z(E4;(<1J1(J@;16(D4;(E13843<(C@3<1;*(S>13=>?(<>1;A(C443(A178;>678(H@21:>?D(21=3B>D(21H44DA(A1(C@3<1;(E4;(
C4A13<@@3:4A1;<1(H4A13>4:1;*

Links de te behouden kapel langs de Zonnebeekseweg, ter hoogte van de toekomstige ontsluitingsweg van het woonuitbredingsgebied. Rechts de te realiseren voetgangersdoorsteek tussen de Ligywijk en de geplande woonuitbreiding.
Kleine insteekwegen die ontsluiting geven (ook voor autoverkeer) aan in het achterliggende terrein vergunde woningen, werden opgenomen onder zone 6.
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Z one 10: Z one vo or ge me e n s c hap s vo or z ie nin ge n

VERORDENEND

!"#$%& "'(

Stedenbouwkundige voorschriften

toelichting en visie

Bestemming

Deze bestemmingszone van het RUP valt onder de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” conform 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 ruimtelijke uitvoeringsplannen.

01J1(J@;1(>6(=16A1H<(E@@3(21H11;678496E@@3J>1;>;21;(1;(<1(=12344F9:44A61;*
L>;;1;(<1J1(J@;1(D@H1;(AC11(6917>51D1(J@;16(E@@3T
h@;1('"4(>6(=16A1H<(4:6(J@;1(E@@3(<1(B>A=31><>;2(E4;(81A(3B6AW(1;(E13J@32>;26A18B>6*
Zone 10b is bestemd als zone voor een militaire begraafplaats/

Het betreft de elektriciteitscabine langs de Zonnebeekseweg en een deel van de gronden tussen het Koerierspad en de stedelijke begraafplaats, inclusief de gronden bij voormalige hoeve (gesloopt).
(-+S7076;7.-+9-2.;;>*0;;61+TA)6UN-+QB.7;0+D.)B3,+%-5-6-.UV++71+;01+5)3B5-36+9-1/=-.5,+173,1+WXGFXYGGZ8

Inrichting en beheer
Inrichting zone 10 a
h@;1('"(4(D4;(=1=@BC<(C@3<1;(4:6(B>A=31><>;2(=>?(81A(=16A44;<1(3B6AW(1;(E13J@32>;26A18B>6*(01(J@;1(A1;(;@@3<1;(E4;(81A(
Koerierspad, die niet aansluit bij de huidige bebouwde zone, dient ingericht te worden als een groene publieke ruimte met
3B6A9B;A*
het gabariet van de bestaande bebouwing geldt als maximum voor de uitbreiding, met een maximale kroonlijsthoogte
van 9 meter ten opzichte van het bestaande maaiveld, en een maximale nokhoogte van 12 meter ten opzichte van het
=16A44;<1(H44>E1:<*
(81A(=1J1AA>;2691371;A421(H1A(E13843<>;21;(@F(=1=@BC>;2(=1<3442A(H4M>H44:(.)(Z(E4;(<1(J@;1*(Y>;6A1;6(#)(Z(E4;(<1(
J@;1(<>1;A(@;E13843<(1;(@;=1=@BC<(A1(=:>?E1;*
Aanleg zone 10 b
01(J@;1('"=(D3>?2A(11;(6917>51D1(>;3>78A>;2(4:6(=12344F9:44A6*
Bezettingspercentage:
Y4M>H44:(.)(Z(E4;(<1(J@;1(D4;(E13843<(@F(=1=@BC<(C@3<1;*(Y>;6A1;6(#)(Z(E4;(<1(J@;1(<>1;A(@;E13843<(1;(@;=1=@BC<(A1(=:>?E1;*(p::1(E13843<>;21;(E4;(94<1;(<>1;1;(>;(C4A13<@@3:4A1;<1(H4A13>4:1;(B>A21E@13<(A1(C@3<1;*(
Inplanting:
L16A44;<1(E132B;<1(D:1>;1(;BA6E@@3J>1;>;21;(DB;;1;(>;(<1J1(J@;1(=18@B<1;(1;&@F(E13E4;21;(C@3<1;*

Gedeelte in
te richten als
groen rustpunt

Publieke gebouwen, schuilruimtes of cultusgebouwtjes zijn toegelaten met een maximale oppervlakte van 250 m², een
H4M>H4:1(8@@2A1(E4;(%(H1A13I(1;(<>A(@9(11;(H>;>H4:1(4F6A4;<(E4;(%(H1A13(E4;(J@;16('(1;(#*
!"#$%"&"'$()$#*+$(,-.//+)","0"(

H4M(-"]

Indicatieve aanduiding van het Koerierspad:
S1A(6[H=@@:(E@@3(51A6W(1;(E@1A24;2136E13=>;<>;2(211FA(<4A(AB661;(<1(44;21<B><1(9B;A1;(11;(E3>?1(3B>HA1(E4;(H>;>H44:(/(
H1A13(=311<(4:6(51A6W(1;(E@1A24;2136E13=>;<>;2(<>1;A(21E3>?C443<(A1(=:>?E1;*(L>;;1;(<1J1(E3>?1(3B>HA1(<>1;A(11;(7@HF@3A4=1:(
51A6W(1;(C4;<1:94<(E4;(H>;>H44:(#(H1A13(=311<(44;21:12<(A1(C@3<1;*(S1A(A347a(<>1;A(11;(E:@1>1;<(E13:@@9(A1(81==1;I(H1A(
11;(H4M>H4:1(8@1DE13<344>>;2(E4;(-"](A1;(@9J>78A1(E4;(<1(@@3693@;D1:>?D1(46*
L>?(<1(>;3>78A>;2(E4;(<1(J@;1('"(4(6A44A(11;(DC4:>A4A>1E1(31:4A>1(H1A(81A(!@13>13694<(E@@3@9*(gE1;AB1:1(=1=@BC>;2(<>1;A(@9(
H>;>H44:(-(H1A13(4F6A4;<(A*4*E*(<1(34;<(E4;(81A(!@13>13694<(>;219:4;A(A1(C@3<1;*
01(J@;1('"(=I(44;21<B><(H1A(81A(6[H=@@:(E@@3(@;3@131;<(13F2@1<(=1A31FA(11;(=167813H<(H@;BH1;A*(S1A(=18@B<(E4;(81A(
:4;<6784991:>?D1(1;(4378>A17AB34:1(D434DA13(6A44A(8>13=>?(E@@3@9*(p::1(>;3>78A>;26C13DJ44H81<1;(<>1;1;(<>A(D434DA13(A1(316917A131;(1;(C443(H@21:>?D(A1(E136A13D1;*
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Z one 11: lan db ouw zone

VERORDENEND
Stedenbouwkundige voorschriften

!"#$%& "'(
toelichting en visie

Bestemming
01J1(J@;1(>6(=16A1H<(E@@3(:4;<=@BC47A>E>A1>A1;*

Inrichting en beheer
h1(<>1;A(E3>?(E4;(21=@BC1;I(E13843<>;21;(1;(6A491:>;21;(A1(=:>?E1;*
\H81>;>;21;(A1;(44;J>1;(E4;(81A(@91;=443(<@H1>;(<>1;1;(A34;69434;A(A1(J>?;*
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