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7. Verordenend grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

Algemene voorschriften

1 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 altijd te gebeuren. Volgende 
aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, zuinig en compact 
ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke context en de impact op de 
verkeerssituatie.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft 
ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreffende 
bevoegdheid om hierover te waken.

2 Bovengrondse en ondergrondse constructies en inrichtingen van openbaar 
nut worden altijd toegelaten, voor zover ze in hun uitbating en algemeen 
voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de 
betrokken zone.

Openbare nutsvoorzieningen: straatverlichting, straatmeubilair, bushaltes, 
elektriciteitscabines, rioleringen en andere ondergrondse constructies, ...

3 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. Daarbij wordt ten 
minste 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 vastgelegde bestemmingen;
-	 de inpassing in de omgeving.

Activiteiten moeten beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun omgeving 
wat schaal en ruimtelijke impact betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten 
activiteiten, ook het wonen). Hinderlijke activiteiten die veel verkeer genereren of 
stof, lawaai- of geurhinder veroorzaken kunnen niet worden toegelaten.

Met inpassing in de omgeving wordt bedoeld de inplanting, het reliëf en de 
bodemgesteldheid, het bouwvolume en het uiterlijk, …. van het project of gebouw.

De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet 
dus afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de 
beoordeling mogelijk te maken.

Zone 1 : zone voor wonen met 
beperkte nevenfuncties

Deze bestemming valt onder de hoofdcategorie wonen

4 Het gebied is bestemd voor wonen, openbare groene en verharde ruimten. Naast 
de woonfunctie kunnen volgende functies toegelaten worden voor zover verenig-
baar met de onmiddellijke omgeving en beperkt tot het lokale niveau:

- kantoren en diensten tot 100 m² vloeroppervlakte per perceel.

Binnen deze zone kunnen private en openbare wegen aangelegd worden voor 
gemotoriseerd verkeer.

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
zwembad, ... 
 
Nevenfuncties: private diensten en kantoren, zoals kapsalon, verzekeringsmakelaar, 
huisarts, ... 

5 Bebouwing
Vrijstaande, halfopen en aaneengesloten bebouwing is toegelaten. Apparte-
mentsbouw, meergezinswoningen, gestapelde woningen zijn niet toegelaten.

Maximale terreinbezetting per perceel : 50%

Maximaal gabarit hoofdvolume / dakvorm:twee bouwlagen + dakvolume, dak-
vorm vrij. 
Binnen de deelzone (A) is het maximaal gabarit hoofdvolume/dakvorm: één 
bouwlaag + dakvolume, zadeldak verplicht. 

Vrije zijstroken bij (half-)open bebouwing
- 3 m bij een kroonlijsthoogte lager dan 4 m
- 4 m bij een kroonlijsthoogte van 4 m en meer

Bijgebouwen in de achtertuinstrook zijn toegelaten voor zover de maximale 
terreinbezetting niet overschreden wordt.
Naast het hoofdvolume kan een open carportconstructie voorzien worden in de 
vrije zijstrook op min. 3 m achter de voorgevel.

De bestaande open bebouwing kan behouden blijven als ondersteuning voor een 
rustig en groen karakter van de Lindelaan.

Terreinbezetting: alle bebouwing, d.i. het hoofdgebouw en alle bijgebouwen, 
exclusief verharding in de tuinzone.

Een bijgebouw is een losstaand volume van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder 
meer tuinhuizen, garages, serres, ... Het bijgebouw mag geen woonruimte (of 
nevenfunctie) bevatten.

De carport is een afdakconstructie die volledig open is.
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6 Rooilijn (overdruk)

Bij de invulling van deelzone (b) langs de Winkelstraat dient rekening gehou-
den te worden met een ontworpen breedte van het openbaar domein van min. 
8 m, te meten vanaf de zuidelijke rooilijn. De goedkeuring van een eventu-
ele verkavelings- of bouwaanvraag kan afhankelijk gemaakt worden van gratis 
grondafstand van bedoelde strook, bestemd voor verbreding van het openbaar 
domein.

Ten opzichte van deze nieuwe rooilijn dient een achteruitbouwstrook van  
5 m gerespecteerd te worden.

7 Projectzone (overdruk)

Het gebied aangeduid als projectzone (a) dient als één globaal en kwalitatief 
woongebied te worden ontworpen met een minimale woondichtheid van 25 
woningen per ha.

Binnen deze deelzone dient een kwalitatieve groene speelruimte van minimum 
500 m² te worden voorzien, die toegankelijk is van op de openbare weg.

Er kan enkel een aansluiting op het bestaand wegennet voorzien worden ter 
ontsluiting van deze deelzone vanuit de Lindelaan op de plaatsen waar op het 
verordenend plan een toegang is voorzien in gele pijl in overdruk (     ). 
Bijkomende ontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer naar de Kortrijkstraat 
zijn niet mogelijk.
 
De inrichting van de deelzone dient te voorzien in de mogelijkheid tot ontslui-
ting van het aanpalend perceel via een toegang vanuit de Lindelaan. De op het 
grafisch plan aangeduide ontsluiting is indicatief (      ).

Het perceel dat ingesloten ligt tussen het plangebied, de Lindelaan en de 
Kortrijkstraat wordt toegankelijk gehouden; enerzijds vanuit de optiek van de 
bestaande toestand, zodat de paarden op de weide via deze toegang kunnen bereikt 
worden; anderzijds ook omdat de bebouwingsmogelijkheid vanuit het bestaande 
BPA voor dit perceel behouden blijft en de toegankelijkheid ervan ook in de 
toekomst moet gegarandeerd blijven. De inplanting van deze toegangsweg is vrij.

8 Tuinuitbreiding  (overdruk)

Tweedelijnsbebouwing door de oprichting van bijkomende woongelegenheden 
binnen deze zone is niet toegelaten.
Deze zone kan ingelijfd worden bij de tuinstrook van de bestaande woningen 
langs de Winkelstraat.  Het gebied kan ingericht worden als tuin en/of mogelijk-
heden bieden voor de aanleg van een garageweg ten behoeve van de bestaande 
woningen. Bijgebouwen en garages die binnen deze zone worden geplaatst, die-
nen te voldoen aan volgende kwaliteitseisen:

- uniform materiaalgebruik (gevelmetselwerk)
- uniforme bouwhoogte (max. 3,50 m)
- uniforme bouwlijn.

Het gebied kan evenwel ook ingericht worden als gemengd open ruimtegebied 
in aansluiting bij het aanpalende perceel. Op dat ogenblik worden de voor-
schriften van zone 2 – gemengd openruimte gebied – van toepassing.

De verdere opsplitsing van bebouwde kavels moet vermeden worden om de ruim-
telijke draagkracht niet te overstijgen.

9
Op het perceel aangegeven met een asterisk (*) op het verordenend plan 
kan de bestaande private parking behouden blijven op voorwaarde dat de 
parking kwalitatief wordt ingericht en niet toegankelijk is voor auto’s vanuit de 
Lindelaan. 

Zone � : gemengd open- ruimtegebied Deze bestemming valt onder de hoofdcategorie overig groen

10 Binnen dit gebied zijn landbouw, natuurbehoud, landschapszorg, waterbeheer-
sing en recreatief medegebruik nevengeschikte functies

Het gebied sluit ruimtelijk aan bij de oostelijke weilanden in de beekvallei (nabe-
stemming natuur). In functie van de ruimtelijke kwaliteit en een duidelijke be-
grenzing van het woongebied wordt dit gebied toegevoegd aan het aanpalende 
landbouwgebied (nabestemming natuur). 
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11 Volgende werken en handelingen zijn vergunbaar:

-	 schuilhokken voor dieren, met een beperkte ruimtelijke impact,

-	 beperkte waterhuishoudingswerken,

-	 kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toeganke-
lijk maken van het gebied voor het publiek,

-	 kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie of recrea-
tief medegebruik,

de aanleg, inrichting of uitrusting van paden voor landbouwgebruik en 
recreatief verkeer.

•

•

•

•

•

Bebouwing binnen deze zone is storend voor de kwaliteit van de open ruimte en de 
beekvallei en dient beperkt te worden tot tijdelijke schuilhokken voor dieren. De 
impact en schaal van deze bebouwing dient tot een minimum beperkt te worden.

Zone �: zone met cultuurhistorische 
waarde

Deze bestemming valt onder de hoofdcategorie wonen

12 Het gebied is bestemd voor wonen, openbare en private groene en verharde 
ruimten. Naast de woonfunctie kunnen volgende functies toegelaten worden 
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving en beperkt blij-
ven tot het lokaal niveau:

 gemeenschapsvoorzieningen,  sociaal-culturele inrichtingen en activi-
teiten van openbaar nut;

 handel, diensten en kantoren met lokale impact;

 horeca en recreatieve voorzieningen;

 dag- en/of verblijfstoerisme.

De hoeve wordt ingeschakeld in het dorpsgebeuren door het creëren van ruime mo-
gelijkheden naar gebruik. Op deze manier zullen de gebouwen, die deel uitmaken van 
het dorpsgeheugen, behouden blijven als onderdeel van het cultuurhistorisch patri-
monium in het dorpscentrum.

Omwille van de nabijheid van het centrum en de bebouwde omgeving, is het niet 
meer aangewezen landbouwactiviteiten te laten plaatsvinden. Bestendiging van het 
wonen is – gelet op de ruimtelijke context – wel aanvaardbaar. 
Naast de woonfunctie zijn nevenbestemmingen toegelaten, voor zover deze be-
perkt blijven tot handel, diensten en kantoren van lokaal belang. In functie van het 
behoud van de site als cultuurhistorisch erfgoed, is een uitbouw van het bestaande 
gebouwpatrimonium tot horeca en/of toerisme aanvaardbaar.

13 Verbouwings- en uitbreidingswerken aan bestaande gebouwen kunnen toegela-
ten worden voor zover de typische verschijningsvorm en het architecturaal ka-
rakter van de site behouden blijven. Afbraak van minder waardevolle delen kan 
toegelaten worden. Beperkte uitbreiding van de bestaande gebouwvolumes kan 
toegelaten worden mits deze beperkt blijft tot 10% van het bestaande volume 
en qua gabarit aansluiting vindt bij de bestaande volumes. 

De oprichting van nieuwe, losstaande gebouwen is, behoudens herbouwen van 
bestaande volumes met respect voor de typische verschijningsvorm en het ar-
chitecturaal karakter van de site, niet toegelaten.

Verbouwings- of uitbreidingswerken kunnen slechts toegelaten worden voor zover het 
verbouwingswerken betreft met respect voor de typische verschijningsvorm en het 
architecturaal karakter van de site. De meest authentieke gebouwen met beeldbe-
palende architectuur zijn de schuren; het woonhuis is bouwkundig/historisch minder 
waardevol en kan verbouwd of herbouwd worden. Aanvragen tot stedenbouwkundige 
vergunning binnen deze zone worden voor advies voorgelegd aan een gemeentelijke 
erfgoedcommissie. 

De uitbreiding is beperkt tot 10% van het bestaande volume en dient qua gabarit aan 
te sluiten met de bestaande bouwvolumes. Het oprichten van nieuwe, losstaande ge-
bouwen die de typische verschijningsvorm schade toebrengen, is niet toegelaten.

14 De onbebouwde ruimte rond de hoeve dient maximaal open gehouden te worden 
in functie van de erfgoedwaarde van de hoeve. De landschappelijk kenmerkende 
elementen, met name het bestaand microreliëf, de bestaande poel en de be-
staande knotwilgen rond de poel moeten behouden blijven. Indien een boom 
geveld wordt, moet deze vervangen worden door een nieuwe. Gebruik van de 
gronden voor landbouw, natuurontwikkeling of landschapszorg is mogelijk. De 
niet-bebouwde delen van de zone kunnen ingericht worden voor wegen en pa-
den, toeritten, parkings, terrassen en/of tuin.  De totale verharding, bebouwing 
inbegrepen, bedraagt maximaal 10% van de totale oppervlakte van de zone.

Af te schaffen verkavelingen

15 Verkaveling 1222, 19/01/2005 NV Ecobo wordt afgeschaft


