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6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n
( c f r . a r t . 3 8 § 1 . 1 . )

o Figuur 11: het verordenend grafisch plan

7 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
( c f r . a r t . 3 8 § 1 . 2 . )

7.1 Algemene voorschriften

7.1.1 Ruimtelijke kwaliteit

Toelichting/visie Verordenende voorschriften

Er dient ten allen tijde gestreefd naar

ruimtelijke kwaliteit en vrijwaring van

de goede plaatselijke ordening. Voor

zover hieraan voldaan is, moeten

verder de numerieke voorschriften

gerespecteerd worden.

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 en voor zover ze

aan de andere verordenende

voorschriften voldoen.

Bij de beoordeling van de

verenigbaarheid wordt minstens

aandacht besteed aan:

● De relatie met de in de

omgeving aanwezige functies

● De invloed op de omgeving wat

betreft het aantal te

verwachten gebruikers,

bewoners of bezoekers,

● De invloed op de mobiliteit en

de verkeersleefbaarheid

● De relatie met de in de

omgeving van het

woonprojectzone vastgelegde

bestemmingen.
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7.1.2 Nutsvoorzieningen

Toelichting/visie Verordenende voorschriften

Openbaar nut omvat:

- alle installaties,

toestellen,

constructies en

aanhorigheden eigen

aan de

nutsvoorzieningen

en

telecommunicatie-

infrastructuur

toegelaten( bvb

leidingen,

elektriciteitscabines,

enz).

- alle elementen eigen

aan de inrichting van

het openbaar domein

toegelaten (bvb.

straatmeubilair,

hoogstammige

bomen, beelden,

monumenten,

aanvullende

bouwconstructies,

enz.).

Gebouwen en/of constructies dienstig

voor gemeenschapsvoorzieningen en

openbaar nut worden in elke zone

toegelaten voor zover de

bouwkarakteristieken (inplanting,

gabariet, materiaalgebruik …) ervan

voldoen aan de voorschriften van de

betreffende zone en mits ze in hun

exploitatie en/of gebruik geen

fundamentele afbreuk doen aan de

kwaliteit van de betreffende

bestemmingszone.

7.1.3 Waterbeheer

Toelichting/visie Verordenende voorschriften

Werken i.f.v. waterbeheer zijn steeds

toegelaten, dit ongeacht de betrokken

bestemmingszone.
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7.2 Zone voor residentieel wonen

7.2.1 Bestemming

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

Het gebied is bestemd voor
residentieel wonen, openbaar groen en
verharde ruimte .

Een nevenbestemming als een
kantoorfunctie en/of diensten is
vergunbaar met een maximale
vloeroppervlakte van 100 m² op
voorwaarde dat:

- de nevenbestemming
ondergeschikt is aan de
woonfunctie

- de nevenbestemming
geïntegreerd wordt in het
hoofdgebouw

- de woonfunctie een grotere
oppervlakte beslaat

7.2.2 Inrichting en beheer

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

Iedere verblijfsruimte moet voldoende
verlicht en verlucht worden en moet
minimum 1 raam in een buitenmuur
hebben. Iedere nieuwe
woongelegenheid moet beschikken
over een private buitenruimte.

Meergezinswoningen zijn
omwille van de ruimtelijke
context van residentieel
wonen niet toegelaten.

Typologie: halfopen en open
bebouwing ééngezinswoningen

Op dezelfde kavel is een aangebouwde
zorgwoning mogelijk.

De gemiddelde woningdichtheid
bedraagt minstens 15 woningen per
hectare. Bij gefaseerde ontwikkeling
van deze zone dient elke fase aan
deze gemiddelde woningdichtheid te
voldoen.

De maximale oppervlakte per kavel
van de gebouwen bedraagt: 150m²

Toegelaten gabariet: 2 bouwlagen +
dakverdieping.

Plaatsing van de gebouwen:
 Tussen 5 en 10 meter van de

rooilijn
 Afstand ten opzichte van de

zijkavelgrens:
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o 3 meter bij de
kroonlijsthoogte lager
dan 4 meter

o 4 meter bij een
kroonlijsthoogte van 4
meter en meer

Voor iedere woning, is een afzonderlijk
bijgebouw toegelaten als het voldoet
aan onderstaande voorwaarden:

● Maximum grondoppervlakte
bedraagt 30 m²

● Maximum kroonlijsthoogte
bedraagt 3 m

● Afstand tot de perceelsgrens:
op minimum 1 meter van de
perceelsgrens.

Bij de aanvraag tot bouwen
of verkavelen zal moeten
aangetoond worden hoe de
ontsluiting zal gerealiseerd
worden.

Op het grafisch verordenend
plan zijn er 2 tracés
ingetekend die aansluiten op
de Scheldestraat. Bij de
ontwikkeling van de zone
voor residentieel wonen en
de zone voor wonen in
ruimte zin moet er minstens
1 aantakking op de
Scheldestraat gerealiseerd
worden. De tweede
aantakking is toegelaten
maar is niet verplicht.

As van de weg
Het tracé voor de toekomstige weg ter
ontsluiting van het binnengebied wordt
op het grafisch plan indicatief
weergeven met een pijlsymbool

in overdruk.

Het tracé moet aantakken op de
Scheldestraat en moet minstens op 1
plaats aantakken op de bestaande
ontsluitingsweg Surremontstraat.

Minstens 1 aantakking op de
Scheldestraat dient aangelegd te
worden bij de realisatie van deze zone.

De aanleg gebeurt in functie van de
verkeersafwikkeling, met aandacht
voor het groene karakter van de
omgeving en het erfkarakter van de
aanpalende ruimten.

Landschappelijke randafwerking
Percelen palend aan het open
landschap kunnen enkel afgesloten
worden met een levende afsluiting,
een begroeide draad, houtwallen e.d.
In functie van de openheid van het
landschap is een visueel gesloten
afsluiting (bv. houtpanelen, muur) niet
mogelijk.

Bouwbeperking
Onverminderd de bovenstaande
bepalingen geldt dat in de gebieden
aangeduid op het grafisch
bestemmingsplan met volgende

overdruk
er geen gebouwen, verhardingen of
permanente constructies kunnen
opgericht worden.
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7.3 Zone voor wonen in ruime zin

7.3.1 Bestemming

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

In functie van de
leefbaarheid is verweving
van activiteiten mogelijk,
waarbij de functies beperkt
blijven tot het lokaal niveau.

Het gebied is bestemd voor wonen in
ruime zin: wonen, horeca,
detailhandel, diensten en kantoren
voor zover ze beperkt blijven tot het
lokaal niveau.

7.3.2 Inrichting en beheer

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

De bebouwde oppervlakte bedraagt
maximaal 30% van de
perceelsoppervlakte.

Meergezinswoningen zijn
omwille van de ruimtelijke
context van residentieel
wonen niet toegelaten.

Typologie: halfopen en open
bebouwing ééngezinswoningen

Op dezelfde kavel is een aangebouwde
zorgwoning mogelijk.

Het samenvoegen van percelen
gelegen in deze zone wordt verboden.

Toegelaten gabariet: 2 bouwlagen +
dakverdieping.

Plaatsing van de gebouwen:
 Tussen 5 en 10 meter van de

rooilijn
 Afstand ten opzichte van de

zijkavelgrens:
o 3 meter bij de

kroonlijsthoogte lager
dan 4 meter

o 4 meter bij een
kroonlijsthoogte van 4
meter en meer

Bij de aanvraag tot bouwen
of verkavelen zal moeten
aangetoond worden hoe de
ontsluiting zal gerealiseerd
worden.

As van de weg
Het tracé voor de toekomstige weg ter
ontsluiting van het binnengebied wordt
op het grafisch plan indicatief
weergeven met een pijlsymbool

in overdruk.

Het tracé moet aantakken op de
Scheldestraat en moet minstens op 1
plaats aantakken op de bestaande
ontsluitingsweg Surremontstraat.

Minstens 1 aantakking op de
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Op het grafisch verordenend
plan zijn er 2 tracés
ingetekend die aansluiten op
de Scheldestraat. Bij de
ontwikkeling van de zone
voor residentieel wonen en
de zone voor wonen in
ruimte zin moet er minstens
1 aantakking op de
Scheldestraat gerealiseerd
worden. De tweede
aantakking is toegelaten
maar is niet verplicht.

Scheldestraat dient aangelegd te
worden bij de realisatie van deze zone.

De aanleg gebeurt in functie van de
verkeersafwikkeling, met aandacht
voor het groene karakter van de
omgeving en het erfkarakter van de
aanpalende ruimten.

Landschappelijke randafwerking
Percelen palend aan het open
landschap kunnen enkel afgesloten
worden met een levende afsluiting,
een begroeide draad, houtwallen e.d.
In functie van de openheid van het
landschap is een visueel gesloten
afsluiting (bv. houtpanelen, muur) niet
mogelijk.

Lindebomen
De lindebomen, indicatief weergeven
met op het grafisch plan, moeten
behouden blijven.
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7.4 Zone hoeve Surremont

7.4.1 Bestemming

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

In functie van de
leefbaarheid is verweving
van activiteiten mogelijk,
waarbij de functies beperkt
blijven tot het lokaal niveau.

Deze zone is bestemd voor wonen in
ruime zin: wonen, horeca,
detailhandel, diensten en kantoren,
tuinaanleg voor zover ze beperkt
blijven tot het lokaal niveau.

7.4.2 Inrichting en beheer

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

Onder respect voor het
architecturaal karakter wordt
verstaan dat de
hoofdeigenschappen die
karakteristiek zijn voor de
bestaande woning, zoals
globaal uitzicht, de vormtaal
en typologie van de woning
(architecturale vormgeving:
stijlkenmerken, bouwhoogte,
bouwdiepte …), , dienen
gerespecteerd te worden.

Dit sluit echter niet uit dat
bij verbouwing of uitbreiding
een moderne eigentijdse
vormentaal en/of
materiaalgebruik kan
gebruikt worden, mits dit
gebeurt in respect met het
bestaande en/of inpasbaar is
in de omgeving.

De bestaande gebouwen mogen
maximaal met 20% van het volume
uitbreiden.

Iedere verbouwing, herbouw en/of
uitbreiding moet gebeuren in respect
voor het bestaande architecturaal
karakter van het geheel.

Er worden geen nieuwe losstaande
gebouwen toegelaten.

7.5 Zone voor openbaar groen, recreatie,
gemeenschapsvoorzieningen

7.5.1 Bestemming

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

Als
gemeenschapsvoorzieningen
wordt gedacht aan lokale
voorzieningen (voor de
jeugd, het verenigingsleven
of voor bejaarden), die geen
abnormale hinder.

Deze zone is bestemd als openbaar
park voor actieve en passieve recreatie
en gemeenschapsvoorzieningen voor
zover ze geen significante hinder met
zich mee brengen voor de
onmiddellijke woonomgeving.
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7.5.2 Inrichting en beheer

Toelichting
(richtinggevend)

Verordenende voorschriften

Aanvragen voor stedenbouwkundige
vergunningen moeten uitgebreid
worden met een inrichtingsstudie, met
uitzondering van een aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundige
vergunning waarvoor een eenvoudige
dossiersamenstelling volstaat. De
inrichtingsstudie is een informatief
document voor de
vergunningsverlenende overheid met
het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het licht van
de goede ruimtelijke ordening en de
onderstaande stedenbouwkundige
voorschriften.

Slechts die werken en handelingen
kunnen toegelaten worden, die deel
uitmaken van de beoogde bestemming
en die het bovenvermeld globaal
aanlegplan voor de zone respecteren.

Minimum 60% van het niet bebouwde
gedeelte van de zone, moet onverhard
blijven en aangelegd worden als
groen.

De maximum te bebouwen
oppervlakte blijft beperkt tot 250 m².
De eventueel op te richten gebouwen
mogen slechts 1 bouwlaag + hellend
dak hebben, waarbij de
kroonlijsthoogte max. 3,50 m.
bedraagt en de nokhoogte 7,5 m.
De ruimte onder het dak mag benut
worden.

Bij de inplanting van de gebouwen
moet ervoor gezorgd worden dat een
minimum afstand van 8 m. t.o.v. de
perceelsgrens gerespecteerd wordt.

Langs de perceelsgrenzen zal een
groenscherm of een haag aangeplant
worden, van minimum 2 m. hoog, om
inkijk naar de woningen te vermijden.

De beplanting moet zo gekozen
worden dat het groenscherm ook
tijdens de winterperiode voldoende
functioneert.
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7.6 Bestaande hoogspanningsleiding (in
overdruk)

Toelichting/visie Verordenende voorschriften

De bestaande hoogspanningsleiding
wordt schematisch aangegeven op het
grafisch plan met volgend symbool in
overdruk:

Waar een bestaande
hoogspanningsleiding is aangegeven, is
het onderhoud, het beheer en de
exploitatie van de bestaande
hoogspanningsleiding toegelaten.



Zwevegem, oktober 2007
Leiedal, Ruimtelijk Uitvoeringsplan 13_1 ‘Surremont- Otegem’ 23

8 R u i m t e b a l a n s

Bestemming

Gewestplan

Bestemming RUP Oppervlakte

Agrarisch gebied Zone voor residentieel wonen

met overdruk bouwbeperking

2.693 m² in min

9 O p t e h e f f e n b e p a l i n g e n

9.1 Gewestplan Kortrijk

Met de inwerkingtreding van voorliggend gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan worden de voorschriften van het gewestplan Kortrijk
(KB 4/11/1977 en later wijzigingen) binnen de plangebieden van de
detailplannen opgeheven.Met name volgende voorschriften worden
afgeschaft:

 Woongebied
 Woonuitbreidingsgebied
 Hoogspanningsleiding
 Agrarische gebieden

9.2 BPA Kerkweg

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is een gedeeltelijke wijziging van het BPA
Kerkweg (M.B. 29/11/2000). Met name volgende voorschriften worden
afgeschaft binnen het plangebied van het RUP:

● Zone 2 - Zone voor wonen in ruime zin, halfopen of open
bebouwing

● Zone 4 - Zone voor residentieel wonen
● Zone 5 - Zone voor wonen in ruime zin: bestaande hoeve–

aslijn
● Zone 9 - Zone voor openbaar groen, recreatie en

gemeenschapsvoorzieningen
● Zone 10 - Zone voor wegenis
● Zone 12 - Zone voor wegenis, as van de straat
● Zone 13 – zone voor voetgangers- en fietsersdoorgang
● Zone 23 - Zone voor groen en recreatie, plein

De algemene en bijzondere voorschriften die op deze zones betrekking
hebben.
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9.3 Verkavelingen

In het plangebied bevinden zich verschillende verkavelingen.
Aangezien de voorschriften van de verkaveling afwijken van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan worden de volgende
verkavelingsvergunningen opgeheven:

Identificatie verkaveling Naam verkavelaar Datum goedkeuring

1007 U. Laverge 11/9/2002

1057 Gedeeltelijk Eigen Haard 29/9/1992

1183 U. Laverge 6/5/1998




