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Art.

Verordenend deel

Art. 0

Algemene voorschriften

0.1

Overgangsbepalingen

Toelichting en visie

Betreffende de overgangsbepaling wordt ook verwezen

Voor de bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen, die niet voldoen aan de inrichtings- en

naar art. 5.6.7 van de Vlaamse Codex: de overheden die

beheersvoorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, zijn werken en handelingen toegelaten die betrekking hebben op:

krachtens de milieuvergunningsregelgeving moeten beslis-

onderhouds- en instandhoudingswerken
renovaties en verbouwingen binnen het bestaande bouwvolume
(beperkte) uitbreidingen aansluitend op de bestaande bebouwing
Bij herbouw of nieuwbouw van het gehele gebouw dienen de inrichtings- en beheersvoorschriften van dit RUP gerespecteerd te worden.

sen over milieuvergunningsaanvragen, kunnen bij het verlenen van de milieuvergunningen voor de bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen die bij het van kracht
worden van dit RUP niet voldoen aan de voorschriften,
afwijken van de bepalingen van dit RUP, op voorwaarde
dat de goede plaatselijke ruimtelijke ordening niet wordt
geschaad.

0.2

Bouwhoogte
De bouwhoogte wordt bepaald ten opzichte van het maaiveld. De hoogte van het maaiveld is het gemiddelde peil van de
door de constructie of gebouw, waarop de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft, ingenomen grondoppervlakte.

0.3

Inplantingen van openbaar nut
Het oprichten van beperkte gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten in alle zones, ongeacht de bestem-
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ming, maar wel rekening houdend met de bebouwingsvoorschriften van de desbetreffende zone. De inplanting mag de bedrijfsvoering evenmin hinderen. Hun noodzaak om technische of maatschappelijke redenen moet aangetoond worden in een
omstandig verklarende en verantwoordende nota, die wordt toegevoegd bij de vergunningsaanvraag.
De verantwoordende nota wordt beoordeeld op basis van volgende criteria:
de inplanting is noodzakelijk omwille van technische of maatschappelijke redenen;
de inplanting mag de bestemming van de desbetreffende zone niet hinderen;
de inplanting mag de veiligheid niet in gevaar brengen;
de inplanting mag de volksgezondheid niet aantasten;
de inplanting staat in functie van het algemeen belang;
de inplanting is landschappelijk inpasbaar.
In deze bepaling is ook het herstellen, heraanleggen en verplaatsen van bestaande ondergrondse en bovengrondse
nutsleidingen toegestaan, alsook het aanleggen van nieuwe leidingen.
0.4

Technische ruimten
Van zowel de dakvorm als de bouwhoogte, zoals omschreven in de stedenbouwkundige voorschriften, kan worden afgeweken in functie van het installeren van technische voorzieningen. Het gaat hier om de uitloopzones en/of technische ruimten
voor o.m. liften en verluchtingsinstallaties. De afwijking blijft beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor het correct functioneren
van de technische installaties. De uitloopzones en/of technische ruimten worden zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken en
de buitenmuren en dakvlakken moeten afgewerkt worden in volwaardige materialen.

0.5

Waterhuishouding en integraal waterbeheer
De bebouwing en verharding binnen het plangebied dient te voldoen aan de vigerende wetgeving inzake hemelwaterput-

Betreffende het integraal waterbeheer wordt ook verwezen

ten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en hemelwater.

naar de vigerende gewestelijke stedenbouwkundige veror-

Aanleggen van verhardingen dient beperkt te worden tot wat strikt noodzakelijks is. Er dient maximaal gewerkt te worden

dening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,

met waterdoorlatende verhardingen, tenzij werken met niet-waterdoorlatende materialen om bepaalde redenen aange-

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van hemel- en

wezen is (bijv. sectorale wetgeving, garanderen toegankelijkheid andersvaliden,…).

afvalwater.

Alle werken en handelingen, voorzieningen en inrichtingen die nodig zijn voor de waterbeheersing en voor het voorkomen van wateroverlast, zoals het (her)aanleggen, verplaatsen en onderhouden van open grachten of infrastructuur in

Vanuit een duurzame uitgangshouding is het aangewezen

functie van retentie van hemelwater van de bedrijfsoppervlaktes en voor het instandhouden van het bergingsvolume, zijn

om, naast de gewestelijke verordening, te streven naar het

toegestaan, voor zover zij conform de principes van de natuurtechnische milieubouw gebeuren en passen binnen een in-

beperken van de verharde oppervlakte, alsook het zoveel

tegraal waterbeheer. Daarbij wordt rekening gehouden met de inheemse fauna en flora door de levensvoorwaarden van

als mogelijk werken met waterdoorlatende verhardingen.

deze fauna en flora zoveel mogelijk te behouden of te herstellen en zelfs te creëren en te ontwikkelen.
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0.6

Publiciteit
Reclame ten behoeve van de publiciteit van het eigen bedrijf is enkel toegestaan in de gebieden waar bebouwing is
toegelaten en in de zone tussen deze bebouwing en het openbaar domein. Deze mag niet storend zijn voor het uitzicht
van de omgeving en moet in harmonie zijn met de betrokken gevels, en op een kwalitatieve en contextuele wijze ingepast worden op het bedrijfsperceel.
De hoogte van de reclamepanelen mag de bouwhoogte van de bijhorende bedrijfsgebouwen niet overschrijden. Bij ver-

0.7

lichte publiciteit moet de lichtbron onzichtbaar blijven van op de openbare weg. Opwaarts gerichte lichtbronnen zijn niet

Voor de bedrijven gelegen langsheen gewestwegen en

toegestaan. Het gebruik van neonverlichting is verboden.

gewestwegen wordt verwezen naar de vigerende wetge-

De vigerende wetgeving inzake publiciteit langsheen gewestwegen blijft onverkort van kracht. Bij betwistingen is de

ving inzake publiciteit langsheen autosnelwegen en ge-

strengste normering geldig.

westwegen.

Bouwvrije stroken
Binnen bouwvrije zones langsheen autosnelwegen en gewestwegen mogen geen septische putten, regenwaterputten,

Langsheen gewestwegen dient de vigerende wetgeving

mazouttanks, kleinschalige waterzuivering, enz… aangebracht worden. Mogelijke toegangen binnen bouwvrije stroken

betreffende de bouwvrije stroken gerespecteerd te worden.

dienen voorzien te worden in opbreekbare materialen (betonklinkers, betondallen, enz…).
0.8

0.9

Bijzondere bepalingen
Hinderbronnen afkomstig van installaties binnen het bedrijf worden in hun relatie tot de buitenlucht niet georiënteerd naar

Installaties die noodzakelijk zijn voor de werking van een

aanpalende percelen. Ze worden zoveel mogelijk bovendaks of naar de openbare weg geïnstalleerd.

gebouw of een bedrijf kunnen vaak hinder veroorzaken

Het voorzien van zonnepanelen is toegestaan.

voor aanpalende percelen. Vooral geluidshinder en hinder

Het voorzien van groendaken is toegestaan

door rook- en dampafvoer kunnen als hinderlijk ervaren

Reliëfwijzigingen zijn toegelaten als deze beperkt worden tot wat nodig is voor het realiseren van de bestemming en/of

worden. Om deze hinder te verminderen moeten de instal-

het functioneren van de bedrijfsactiviteiten. Hierbij dient voldoende aandacht te gaan naar de impact van de reliëfwijzi-

laties zo geïnstalleerd worden dat de hinder voor aanlig-

ging op de waterhuishouding van het gebied, die niet in het gedrang mag komen.

gende percelen beperkt wordt.

Beoordeling vergunningsaanvragen

Het inrichtingsplan is een informatief document voor de

Bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen is het belangrijk dat de aanvrager aantoont dat de impact van de werken

vergunningverlenende overheid en een hulpmiddel bij het

de draagkracht van de omgeving niet overschrijdt en dat de relatie met de aanpalende functies wordt gehandhaafd. Bij de

beoordelen of de vergunningsaanvraag voldoet aan de

aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning binnen het plangebied van het RUP wordt daarom een globaal inrich-

vereisten van de goede ruimtelijke ordening.

tingsplan gevoegd van het volledige plangebied, hetzij als bestaande toestand, hetzij als ontworpen toestand, waaruit blijkt
dat aan verschillende kwaliteitscriteria wordt voldaan.
Uit het aanvraagdossier zal duidelijk moeten blijken dat er voldoende aandacht gegeven wordt aan volgende criteria:
geen negatieve invloed op het mobiliteitsaspect:
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ontsluiting op de openbare weg, interne circulatie en parkeervoorzieningen voor personen- en vrachtwagens;
Laad- en losplaatsen
contextuele aanpassing in het straatbeeld en de omgeving,
creëren van een representatieve voorgevel van de bedrijfsvolumes naar het openbare domein toe;
Volwaardige gevelafwerking van de bedrijfsgebouwen
Gebruik van kwalitatieve en duurzame materialen en afsluitingen
Doordacht en kwaliteitsvol aanbrengen van publiciteit en verlichting.
evenwichtige inplanting van gebouwen, verhardingen en constructies:
maximaal clusteren van gebouwen en functies en het uitbreiden van bedrijfsgebouwen in aansluiting op de bestaande bebouwing, het stapelen van functies in meerdere lagen,
het bundelen van infrastructuur voor buitenactiviteiten in het kader van de bedrijfsactiviteit (bundelen van verhardingen, beperken van verhardingen, stapelingen in open lucht e.d.)
kwalitatieve en landschappelijk verantwoorde inrichting van de niet-bebouwde oppervlakte door een gedetailleerd beplantingsplan;
voldoende voorzieningen inzake afwatering en waterbuffering, milieusanering en –hygiëne, brandbestrijding;;
het garanderen van de bezonning, lichtinval en privacy van de omwonenden.
Om antwoord te geven op deze criteria zal de aanvrager zijn dossier voldoende uitgebreid opmaken en de nodige motivaties
toevoegen waarbij aangetoond wordt dat aan de verschillende kwaliteitscriteria wordt voldaan.
Wanneer wordt afgeweken van het eerste globaal inrichtingsplan (zoals o.m. een wijziging van inplanting van bebouwing of
een wijziging van ontsluiting en circulatie), dient een nieuw of gedeeltelijk herwerkt inrichtingsplan te worden toegevoegd aan
de desbetreffende vergunningsaanvraag.

Pagina 59 van 85

1

DEELPLAN GARAGE DE FAUW PATRICK

Verordenend grafisch plan
Voorgaande voorschriften zijn te lezen bij volgende grafisch plan:
Deelplan 1.4: Garage De Fauw
Stedenbouwkundige voorschriften
Art.

Verordenend deel

Art. 1.1

Zone voor bedrijvigheid

1.1.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is bestemd voor bedrijvigheid in functie van een garage voor onderhoud en herstel van auto’s en vrachtwagens.

Bedrijvigheid, deels in landschappelijk waardevol agrarisch

Enkel ambachtelijke activiteiten met beperkte dynamiek, dwz die geen impact hebben op de bestaande mobiliteit en we-

gebied en deels in een zone voor landschappelijk wonen,

genis en verenigbaar blijven met de woonomgeving, zijn toegelaten. Opslag, kantoren en andere aanverwante bedrijfs-

kan aanvaard worden indien de dynamiek beperkt blijft.

voorzieningen zijn toegelaten als nevenactiviteiten voor zover ze gekoppeld en ondergeschikt zijn aan de hoofdactiviteit.
Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten, wordt op basis van een uitgewerkte visie aan de hand van een RUP beslist

Voor de nevenactiviteiten dient de band met het bedrijf

over de inrichting van het gebied voor economische activiteiten. In afwachting van de goedkeuring van dergelijk RUP

duidelijk te zijn.

kunnen geen stedenbouwkundige vergunningen worden verleend na het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten.
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Art.

Verordenend deel

1.1.2

Bebouwing en inrichting

Toelichting en visie

Binnen de zone kunnen de noodzakelijke gebouwen (zoals werkruimte, opslagruimte) en aanverwante voorzieningen (utilitaire ruimten, kantoren) ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten worden opgericht.
Inplanting
Plaatsing van de gebouwen tot op de zonegrenzen is toegelaten.

Het bestaande bedrijfsgebouw moet kunnen uitbreiden om
het werkcomfort te verhogen. Het bedrijfsgebouw kan uit-

Bezetting
De maximale bezetting voor bebouwing, uitgedrukt in procent van de oppervlakte binnen de bestemmingszone is 100%.

breiden in zuidelijke richting, binnen het momenteel onbebouwde deel van het plangebied.

De nevenactiviteiten mogen niet meer dan 25% van de totale vloeroppervlakte van de gebouwen of constructies in beslag nemen.
Bouwhoogte
De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 5.00m, en de maximale nokhoogte 7.50m.
Voor bijzondere constructies (zoals onder meer schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes) kan een grotere hoogte
worden gehanteerd voor zover ze niet meer dan 5% van de bebouwbare bedrijfsoppervlakte innemen.
Bouwvolume, dakvormen en materialen
De dakvorm van de gebouwen is vrij voor zover de maximale bouwhoogte gerespecteerd wordt, met een maximale dakhelling van 45 graden. Tussen de verschillende bouwvolumes op eenzelfde bedrijfsperceel dient er een eenheid in
vormgeving en in gebruikte materialen te worden nagestreefd.
Het architecturale voorkomen en het materiaalgebruik van de nieuwe en/of te vernieuwen bebouwing dient in harmonie
te zijn met de bestaande bebouwing en met de omgeving. Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en
de kleur van de materialen moeten enerzijds een optimale integratie van de bedrijfsgebouwen garanderen in hun omgeving en een landschappelijke integratie naar de open ruimte anderzijds.
Er wordt enkel gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen voor de afwerking van de uitwendig zichtbare delen van constructies en gebouwen. Specifieke aandacht gaat uit naar de attractiviteit van gevels die zichtbaar zijn
vanop de openbare weg of de aangrenzende open ruimte.
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Art.

Verordenend deel

Art. 1.2

Zone voor toeritten, laden en lossen, parkeren, opslag en groen

1.2.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is een bouwvrije zone, bestemd voor toeritten, laden en lossen, parkeren, opslag en groen in functie van de bedrijfsvoering.
1.2.2

Inrichting
In de zone is geen bebouwing toegestaan.
Verhardingen
Verhardingen in functie van parkeerplaatsen, toeritten, interne circulatie, laad- en losplaatsen, werkplaatsen, wasplaatsen en opslagruimtes zijn toegelaten maar worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.
Verhardingen worden aangelegd in stofvrije, waterdoorlatende materialen, tenzij werken met niet-waterdoorlatende ma-

Redenen kunnen zijn: sectorale wetgeving, garanderen

terialen om bepaalde redenen aangewezen is.

toegankelijkheid andersvaliden,…).

Elk bedrijf moet instaan voor de eigen behoefte aan parkeervoorzieningen, en dit zowel voor bedrijfswagens en –

Voor niet-waterdoorlatende verhardingen binnen het plan-

vrachtwagens, voertuigen van het personeel; als voor voertuigen van bezoekers. De parkeergelegenheid wordt geordend voorzien.

gebied dient voldaan te worden aan de vigerende wetgeving inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en

Groenaanleg

hemelwater.

De niet-bebouwde en onverharde delen van het plangebied dienen te worden ingericht als groenzones.
De groenaanleg heeft een afschermende en esthetische functie en dient voor elk bedrijf uitgewerkt te worden in een
beplantingsplan. Binnen het plangebied moet een visuele samenhang bestaan in de groenaanleg. De beplanting dient te
worden aangelegd met streekeigen soorten, die afgestemd zijn op de plaatselijke bodemcondities.
Stapelen van goederen
Het stapelen van goederen in open lucht kan enkel op plaatsen waar ze door gebouwen en/of groenschermen uit het

Het stapelen van goederen gebeurt bij voorkeur binnen de

zicht van het openbaar domein worden onttrokken, met een maximale stapelhoogte van 4,00 m.

gebouwen.

De afstand tot de kavelgrenzen is minimaal gelijk aan de stapelhoogte van de goederen.

(nu niet toegestaan)

Ontsluiting
De ontsluiting van het bedrijf en de bedrijfswoning gebeuren binnen deze zone, langs maximum 1 toegang van op de Wingenesteenweg. Deze toegang heeft een maximale breedte van 6.00m.
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Art.

Verordenend deel

Art. 1.3

Zone voor bedrijfswoning

1.3.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is bestemd voor wonen, in functie van de bedrijfsvoering, en nevenactiviteiten die met het wonen verenigbaar zijn.

De bestaande bedrijfswoning op het perceel wordt beves-

De eigenlijke bedrijfsactiviteiten zijn hier dus niet toegelaten.

tigd en dient gekoppeld te blijven aan de bedrijfsactiviteiten. Het afsplitsen van de woning van de achterliggende
bedrijfsactiviteiten is niet toegestaan.
Onder nevenactiviteiten wordt o.a. begrepen:
bedrijfsondersteunende activiteiten zoals kantoorruimte,
bergruimte, sanitair, EHBO, sociale uitrustingen en gemeenschappelijke voorzieningen in functie van de bedrijfsvoering.

1.3.2

Inrichting
Binnen de zone is slechts één woning toegestaan ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten. De nevenactiviteiten mogen niet
meer dan 25% van de totale vloeroppervlakte van de woning in beslag nemen.
Inplanting
Plaatsing van de gebouwen tot op de zonegrenzen is toegestaan. De volledige zone mag worden ingenomen door gebouwen en verhardingen.
Bezetting
De maximale bezetting voor bebouwing, uitgedrukt in procent van de oppervlakte binnen de bestemmingszone is 100%.
De nevenfuncties nemen maximaal 25% van de totale vloeroppervlakte van de woning in.
Niet-bebouwde ruimte
De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor terrassen, wandelpaden, toegangen tot de woning en groenaanleg.
Bouwhoogte
De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 4.00 m, de maximale nokhoogte 7.00 m.
Voor bijzondere constructies (zoals onder meer schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes) kan een grotere hoogte
worden gehanteerd voor zover ze niet meer dan 5% van de grondoppervlakte innemen.
Bouwvolume, dakvormen en materialen
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Art.

Verordenend deel

Toelichting en visie

De dakvorm van de gebouwen is vrij voor zover de maximale bouwhoogte gerespecteerd wordt, met een maximale dakhelling van 45 graden. Tussen de verschillende bouwvolumes dient er een eenheid in vormgeving en in gebruikte materialen te worden nagestreefd.
Het architecturaal voorkomen en het materiaalgebruik van de nieuwe en/of te vernieuwen bebouwing dient in harmonie
te zijn met de bestaande bebouwing. Er wordt enkel gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen voor
de afwerking van de uitwendig zichtbare delen van constructies en gebouwen. Specifieke aandacht gaat uit naar de attractiviteit van gevels die zichtbaar zijn vanop de openbare weg of de aangrenzende open ruimte.

Art. 1.4

Zone voor tuin

1.4.1

Bestemming

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is bestemd voor private groenvoorzieningen gekoppeld aan de bedrijfswoning.
1.4.2

Inrichting
De zone dient integraal te worden aangelegd en in stand gehouden te worden als private tuin. Ook het aanleggen van tuinaccommodatie en verhardingen in functie van tuinpaden, terrassen en toegangen tot woningen zijn toegestaan. Het oprichten van gebouwen is niet toegestaan.
Groenaanleg
Minimum 2/3de van de oppervlakte van deze zone dient te worden ingericht als groenzone, in de vorm van grasoppervlaktes,
bomen, struiken, heesters of bloemperken.
Verhardingen
De zone kan voor maximaal 1/3de verhard worden.
Verhardingen worden beperkt en gebeuren in waterdoorlatende materialen.
Vormgeving en materiaalgebruik
De vormgeving en materiaalkeuze dienen esthetisch verantwoord te zijn.
Opslag in open lucht
Opslag van materialen, grondstoffen, afvalstoffen en verpakkingen in open lucht is niet toegestaan.
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Art.

Verordenend deel

Toelichting en visie

Art. 1.5

Zone voor landschappelijke integratie

1.5.1

Bestemming

De bedrijfssite dient naar het naastliggende open land-

De zone is bestemd als bouwvrije groene bufferstrook tussen de bedrijvigheid en zijn directe omgeving en heeft minstens tot

bouwgebied en woongebied een streekeigen ‘groene’ af-

doel een visuele afscherming en landschappelijke integratie van de bedrijfssite te realiseren.

sluitingen te voorzien om een betere landschappelijke in-

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID

passing te voorzien.
1.5.2

Inrichting
In deze zone is geen bebouwing en verharding toegelaten. Ook kan in deze zone geen opslag of stapelen van materiaal,

Op 10 maart 2011 keurde het schepencollege het voorstel

grondstoffen, afvalstoffen, afgewerkte producten in open lucht worden voorzien. In dit gebied dient een samenhangende

voor een gemeentelijke verordening voor de aanleg van

groenstructuur te worden gerealiseerd.

groenschermen met het oog op integratie van bedrijfsgebouwen in het landschap goed. Deze verordening is van

Afsluitingen

toepassing op alle deelplannen van dit RUP

In deze zone is het naast de aanleg en het onderhoud van de groenzone ook toegelaten afsluitingen te plaatsen onder de
vorm van draad met palen of hekwerk en met een maximale hoogte van 2,5m. Afsluitingen worden aan de bedrijfszijde van
de groenzone opgericht of maximaal in de groenzone geïntegreerd.
Begroeiing
De zone wordt over de volledige oppervlakte aangeplant met een dichte, gemengde houtkant bestaande uit inheemse
traag- en snelgroeiende streekeigen heesters, struiken en hoogstammen. De groenzone bevat minstens 20% bladhoudende beplanting. Op eenzelfde bedrijfsperceel moet een visuele samenhang bestaan in de groenaanleg.
Delen van de groenzone die 1m of minder breed zijn, zoals aangegeven op het grafische plan, worden beplant met
streekeigen struiken en/of bosplantsoen en worden gesnoeid tot een haag. In volgroeide toestand dient de hoogte van
de haag miniaal 2,00m te zijn.
In de gearceerde deelzones kan de groenzone bestaan uit bodembedekkende struiken in combinatie met hoogstammen.
1.5.3

Beheer
De inrichting van de groene afwerking maakt integraal deel uit van het onder de algemene bepalingen vermelde globale
inrichtingsplan. Bij de eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient een plan met de realisatie van de opgelegde
groene afwerking bijgevoegd te worden. De groene afwerking dient aangelegd te zijn in het plantseizoen volgend op het
verlenen van een stedenbouwkundige vergunning.
De groenzone wordt ordentelijk en vakkundig aangelegd en beheerd. Bij afsterven van de beplanting gebeurt vervanging in
het eerste daarop volgende plantseizoen.
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2

DEELPLAN GROENTEN EN FRUIT DE SMET

Verordenend grafisch plan
Voorgaande voorschriften zijn te lezen bij volgende grafisch plan:
Deelplan 2.4: Groeten en Fruit De Smet
Stedenbouwkundige voorschriften
Art.

Verordenend deel

Art. 2.1

Zone voor kleinhandel

2.1.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is bestemd voor (klein)handel van groenten en fruit met beperkte omvang en dynamiek en de daartoe benodig-

Kleinhandel gerelateerd aan de land- en tuinbouw in agra-

de opslagruimte, laad- en losruimte. De handelsactiviteiten blijven beperkt tot de huidige omvang en dynamiek, dwz ze

risch gebied en goed ontsloten, kan aanvaard worden in-

hebben geen impact op de bestaande mobiliteit en wegenis en blijven verenigbaar met de woonomgeving. Opslag, kan-

dien de omvang en de dynamiek beperkt blijft. De huidige

toren en andere aanverwante bedrijfsvoorzieningen zijn toegelaten als nevenactiviteiten voor zover ze gekoppeld en on-

omvang en dynamiek zijn daarbij richtinggevend. Het uit-

dergeschikt zijn aan de hoofdactiviteit.

breiden van de handelsactiviteiten op deze locatie (locatie

Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten, wordt op basis van een uitgewerkte visie aan de hand van een RUP beslist

is gelegen buiten de kern) is niet mogelijk.

over de inrichting van het gebied voor economische activiteiten. In afwachting van de goedkeuring van dergelijk RUP

Voor de nevenactiviteiten dient de band met het bedrijf

kunnen geen stedenbouwkundige vergunningen worden verleend na het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten.

duidelijk te zijn.
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Art.

Verordenend deel

Toelichting en visie

2.1.2

Bebouwing en inrichting

De effectieve verkoopsoppervlakte kan niet toenemen ten

Binnen de zone kunnen de noodzakelijke gebouwen (zoals werkruimte, opslagruimte) en aanverwante voorzieningen (utilitai-

opzichte van de oppervlakte die daar voor in gebruik is bij

re ruimten, kantoren) ten behoeve van de handelsactiviteiten worden opgericht. De effectieve verkoopsoppervlakte kan niet

het van kracht worden van dit RUP. Deze bedraagt onge-

toenemen ten opzichte van de huidige oppervlakte.

veer 100m². Dit is dus de maximale oppervlakte die hiervoor kan ingenomen worden.

Inplanting
Plaatsing van de gebouwen tot op de zonegrenzen is toegelaten.

Het bestaande bedrijfsgebouw moet kunnen uitbreiden
omwille van opgelegde normen. Het bedrijfsgebouw kan

Bezetting
De maximale bezetting voor bebouwing, uitgedrukt in procent van de oppervlakte binnen de bestemmingszone is 100%.

uitbreiden in oostelijke richting, in vervanging van een deel
van de bestaande serre.

De nevenactiviteiten mogen niet meer dan 25% van de totale grondoppervlakte van de gebouwen of constructies in beslag nemen.
Bouwhoogte
De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 5.00m, en de maximale nokhoogte 7.50m.
Voor bijzondere constructies (zoals onder meer schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes) kan een grotere hoogte
worden gehanteerd voor zover ze niet meer dan 5% van de bebouwbare bedrijfsoppervlakte innemen.
Bouwvolume, dakvormen en materialen
De dakvorm van de gebouwen is vrij voor zover de maximale bouwhoogte gerespecteerd wordt, met een maximale dakhelling van 45 graden. Tussen de verschillende bouwvolumes op eenzelfde bedrijfsperceel dient er een eenheid in
vormgeving en in gebruikte materialen te worden nagestreefd.
Het architecturale voorkomen en het materiaalgebruik van de nieuwe en/of te vernieuwen bebouwing dient in harmonie
te zijn met de bestaande bebouwing en met de omgeving. Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en
de kleur van de materialen moeten enerzijds een optimale integratie van de bedrijfsgebouwen garanderen in hun omgeving en een landschappelijke integratie naar de open ruimte anderzijds.
Er wordt enkel gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen voor de afwerking van de uitwendig zichtbare delen van constructies en gebouwen. Specifieke aandacht gaat uit naar de attractiviteit van gevels die zichtbaar zijn
vanop de openbare weg of de aangrenzende open ruimte.
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Art.

Verordenend deel

Art. 2.2

Zone voor toeritten, laden en lossen, parkeren, opslag en groen

2.2.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is een bouwvrije zone, bestemd voor toeritten, laden en lossen, parkeren, opslag en groen in functie van de bedrijfsvoering.
2.2.2

Inrichting
In de zone is geen bebouwing toegestaan.
Verhardingen
Verhardingen in functie van parkeerplaatsen, toeritten, interne circulatie, laad- en losplaatsen, werkplaatsen, wasplaatsen en opslagruimtes zijn toegelaten maar worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.
Verhardingen worden aangelegd in stofvrije, waterdoorlatende materialen, tenzij werken met niet-waterdoorlatende ma-

Redenen kunnen zijn: sectorale wetgeving, garanderen

terialen om bepaalde redenen aangewezen is.

toegankelijkheid andersvaliden,…).

Elk bedrijf moet instaan voor de eigen behoefte aan parkeervoorzieningen, en dit zowel voor bedrijfswagens en –

Voor niet-waterdoorlatende verhardingen binnen het plan-

vrachtwagens, voertuigen van het personeel; als voor voertuigen van bezoekers. De parkeergelegenheid wordt geordend voorzien.

gebied dient voldaan te worden aan de vigerende wetgeving inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en

Groenaanleg

hemelwater.

De niet-bebouwde en onverharde delen van het plangebied dienen te worden ingericht als groenzones.
De groenaanleg heeft een afschermende en esthetische functie en dient voor elk bedrijf uitgewerkt te worden in een
beplantingsplan. Binnen het plangebied moet een visuele samenhang bestaan in de groenaanleg. De beplanting dient te
worden aangelegd met streekeigen soorten, die afgestemd zijn op de plaatselijke bodemcondities.
Stapelen van goederen
Het stapelen van goederen in open lucht kan enkel op plaatsen waar ze door gebouwen en/of groenschermen uit het

Het stapelen van goederen gebeurt bij voorkeur binnen de

zicht van het openbaar domein worden onttrokken, met een maximale stapelhoogte van 4,00 m.

gebouwen.

De afstand tot de kavelgrenzen is minimaal gelijk aan de stapelhoogte van de goederen.

(nu niet toegestaan)

Ontsluiting
De ontsluiting van het bedrijf en de bedrijfswoning gebeuren binnen deze zone, langs maximum 1 toegang van op de Tieltstraat (N37). Deze toegang heeft een maximale breedte van 4.50m.
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Art.

Verordenend deel

Art. 2.3

Zone voor bedrijfswoning

2.3.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is bestemd voor wonen, in functie van de bedrijfsvoering, en nevenactiviteiten die met het wonen verenigbaar zijn.

De bestaande bedrijfswoning op het perceel wordt beves-

De eigenlijke bedrijfsactiviteiten zijn hier dus niet toegelaten.

tigd en dient gekoppeld te blijven aan de bedrijfsactiviteiten. Het afsplitsen van de woning van de achterliggende
bedrijfsactiviteiten is niet toegestaan.
Onder nevenactiviteiten wordt o.a. begrepen:
bedrijfsondersteunende activiteiten zoals kantoorruimte,
bergruimte, sanitair, EHBO, sociale uitrustingen en gemeenschappelijke voorzieningen in functie van de bedrijfsvoering.

2.3.2

Inrichting
Binnen de zone is slechts één woning toegestaan ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten. De nevenactiviteiten mogen niet
meer dan 25% van de totale vloeroppervlakte van de woning in beslag nemen.
Inplanting
Plaatsing van de gebouwen tot op de zonegrenzen is toegestaan. De volledige zone mag worden ingenomen door gebouwen en verhardingen.
Bezetting
De maximale bezetting voor bebouwing, uitgedrukt in procent van de oppervlakte binnen de bestemmingszone is 100%.
De nevenfuncties nemen maximaal 25% van de totale vloeroppervlakte van de woning in.
Niet-bebouwde ruimte
De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor terrassen, wandelpaden, toegangen tot de woning en groenaanleg.
Bouwhoogte
De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 4.00 m, de maximale nokhoogte 7.00 m.
Voor bijzondere constructies (zoals onder meer schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes) kan een grotere hoogte
worden gehanteerd voor zover ze niet meer dan 5% van de grondoppervlakte innemen.
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Art.

Verordenend deel

Toelichting en visie

Bouwvolume, dakvormen en materialen
De dakvorm van de gebouwen is vrij voor zover de maximale bouwhoogte gerespecteerd wordt, met een maximale dakhelling van 45 graden. Tussen de verschillende bouwvolumes dient er een eenheid in vormgeving en in gebruikte materialen te worden nagestreefd.
Het architecturaal voorkomen en het materiaalgebruik van de nieuwe en/of te vernieuwen bebouwing dient in harmonie
te zijn met de bestaande bebouwing. Er wordt enkel gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen voor
de afwerking van de uitwendig zichtbare delen van constructies en gebouwen. Specifieke aandacht gaat uit naar de attractiviteit van gevels die zichtbaar zijn vanop de openbare weg of de aangrenzende open ruimte.
Art. 2.4

Zone voor tuin

2.4.1

Bestemming

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is bestemd voor private groenvoorzieningen gekoppeld aan de bedrijfswoning.
2.4.2

Inrichting
De zone dient integraal te worden aangelegd en in stand gehouden te worden als private tuin. Ook het aanleggen van tuinaccommodatie en verhardingen in functie van tuinpaden, terrassen en toegangen tot woningen zijn toegestaan. Het oprichten van gebouwen is niet toegestaan.
Groenaanleg
Minimum 2/3de van de oppervlakte van deze zone dient te worden ingericht als groenzone, in de vorm van grasoppervlaktes,
bomen, struiken, heesters of bloemperken.
Verhardingen
De zone kan voor maximaal 1/3de verhard worden.
Verhardingen worden beperkt en gebeuren in waterdoorlatende materialen.
Vormgeving en materiaalgebruik
De vormgeving en materiaalkeuze dienen esthetisch verantwoord te zijn.
Opslag in open lucht
Opslag van materialen, grondstoffen, afvalstoffen en verpakkingen in open lucht is niet toegestaan.
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Art.

Verordenend deel

Toelichting en visie

Art. 2.5

Zone voor landschappelijke integratie

2.5.1

Bestemming

De bedrijfssite dient naar het naastliggende open land-

De zone is bestemd als bouwvrije groene bufferstrook tussen de bedrijvigheid en zijn directe omgeving en heeft minstens tot

bouwgebied en woongebied een streekeigen ‘groene’ af-

doel een visuele afscherming en landschappelijke integratie van de bedrijfssite te realiseren.

sluitingen te voorzien om een betere landschappelijke in-

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID

passing te voorzien.
2.5.2

Inrichting
In deze zone is geen bebouwing en verharding toegelaten. Ook kan in deze zone geen opslag of stapelen van materiaal,

Op 10 maart 2011 keurde het schepencollege het voorstel

grondstoffen, afvalstoffen, afgewerkte producten in open lucht worden voorzien. In dit gebied dient een samenhangende

voor een gemeentelijke verordening voor de aanleg van

groenstructuur te worden gerealiseerd.

groenschermen met het oog op integratie van bedrijfsgebouwen in het landschap goed. Deze verordening is van

Afsluitingen

toepassing op alle deelplannen van dit RUP

In deze zone is het naast de aanleg en het onderhoud van de groenzone ook toegelaten afsluitingen te plaatsen onder de
vorm van draad met palen of hekwerk en met een maximale hoogte van 2,5m. Afsluitingen worden aan de bedrijfszijde van
de groenzone opgericht of maximaal in de groenzone geïntegreerd.
Begroeiing
De zone wordt over de volledige oppervlakte aangeplant met een dichte, gemengde houtkant bestaande uit inheemse
traag- en snelgroeiende streekeigen heesters, struiken en hoogstammen. De groenzone bevat minstens 20% bladhoudende beplanting. Op eenzelfde bedrijfsperceel moet een visuele samenhang bestaan in de groenaanleg.
Delen van de groenzone die 1m of minder breed zijn, zoals aangegeven op het grafische plan, worden beplant met
streekeigen struiken en/of bosplantsoen en worden gesnoeid tot een haag. In volgroeide toestand dient de hoogte van
de haag miniaal 2,00m te zijn.
In de gearceerde deelzones kan de groenzone bestaan uit bodembedekkende struiken in combinatie met hoogstammen.
2.5.3

Beheer
De inrichting van de groene afwerking maakt integraal deel uit van het onder de algemene bepalingen vermelde globale
inrichtingsplan. Bij de eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient een plan met de realisatie van de opgelegde
groene afwerking bijgevoegd te worden. De groene afwerking dient aangelegd te zijn in het plantseizoen volgend op het
verlenen van een stedenbouwkundige vergunning.
De groenzone wordt ordentelijk en vakkundig aangelegd en beheerd. Bij afsterven van de beplanting gebeurt vervanging in
het eerste daarop volgende plantseizoen.
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Art.

Verordenend deel

Art. 2.6

Zone voor landbouw

2.6.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : LANDBOUW
Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied. Naast
landbouw in de eigenlijke zin van het woord zijn de volgenHet gebied is bestemd voor de beroepslandbouw.

de activiteiten eveneens toegelaten: verkoop van eigen
landbouwproducten, zorgboerderijen en landbouweducatie

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn

voor zover dat een integrerend deel uitmaakt van een be-

toegelaten.

drijf, waterverzamelbekken op niveau van het bedrijf.
Onder landbouw wordt verstaan, landbouw in de ruime zin
van het woord, namelijk het beroepsmatig kweken van
planten of dieren voor de markt en niet voor recreatieve
doeleinden. Daaronder vallen veeteelt, planten- en bomenkwekerijen, akkerbouw, tuinbouw, ….

2.6.2

Bebouwing en inrichting
In deze zone zijn de noodzakelijke bedrijfsgebouwen in functie van de landbouwbedrijfsvoering, ondersteunende, verwerkende en dienstverlenende activiteiten aan de landbouwactiviteiten toegelaten voor zover die een integrerend deel van het
landbouwbedrijf uitmaken.
Voor zover de landbouwbedrijfsvoering niet in het gedrang wordt gebracht is het toegelaten bestaande gebouwen of con-

Het behoud en de instandhouding, verbouwing en herbouw

structies in stand te houden, te verbouwen of te herbouwen binnen het vergunde bouwvolume.

van bestaande vergunde of vergund geachte bebouwing
en constructies in het gebied is toegelaten, ongeacht de

Voormelde mogelijkheden gelden enkel indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

functie die ze hebben.

het gebouw of de constructie is op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot; Gebouwen of constructies
worden beschouwd als verkrot als ze niet voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste
vergunningsaanvraag tot ver- of herbouwen.
het gebouw of de constructie is hoofdzakelijk vergund of wordt geacht vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
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3

DEELPLAN SANITAIR BUYDAERT

Verordenend grafisch plan
Voorgaande voorschriften zijn te lezen bij volgende grafisch plan:
Deelplan 3.4: Sanitair Buydaert
Stedenbouwkundige voorschriften
Art.

Verordenend deel

Art. 3.1

Zone voor bedrijvigheid

3.1.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is bestemd voor bedrijvigheid in functie van verwarming en sanitair. Enkel ambachtelijke activiteiten met beperk-

Bedrijvigheid in agrarisch gebied die goed ontsloten is, kan

te dynamiek, dwz die geen impact hebben op de bestaande mobiliteit en wegenis en verenigbaar blijven met de woon-

aanvaard worden indien de dynamiek beperkt blijft.

omgeving, zijn toegelaten. Opslag, kantoren en andere aanverwante bedrijfsvoorzieningen zijn toegelaten als nevenacti-

Voor de nevenactiviteiten dient de band met het bedrijf

viteiten voor zover ze gekoppeld en ondergeschikt zijn aan de hoofdactiviteit.

duidelijk te zijn.

Binnen de deelzone aangeduid met een asterisk op het grafische plan, is tevens één bedrijfswoning toegestaan, geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw.
Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten, wordt op basis van een uitgewerkte visie aan de hand van een RUP beslist
over de inrichting van het gebied voor economische activiteiten. In afwachting van de goedkeuring van dergelijk RUP
kunnen geen stedenbouwkundige vergunningen worden verleend na het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten.
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Art.

Verordenend deel

3.1.2

Bebouwing en inrichting

Toelichting en visie

Binnen de zone kunnen de noodzakelijke gebouwen (zoals werkruimte, opslagruimte) en aanverwante voorzieningen (utilitaire ruimten, kantoren) ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten worden opgericht.
Inplanting
Plaatsing van de gebouwen tot op de zonegrenzen is toegelaten.

Het bestaande bedrijfsgebouw moet kunnen uitbreiden om
de werkruimte te vergroten. Het bedrijfsgebouw kan uit-

Bezetting
De maximale bezetting voor bebouwing, uitgedrukt in procent van de oppervlakte binnen de bestemmingszone is 100%.

breiden in zuidelijke richting, binnen het momenteel nog
onbebouwde deel van het plangebied.

De nevenactiviteiten mogen niet meer dan 25% van de totale vloeroppervlakte van de gebouwen of constructies in beslag nemen.
Bouwhoogte
De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 5.00m, en de maximale nokhoogte 7.50m.
Voor bijzondere constructies (zoals onder meer schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes) kan een grotere hoogte
worden gehanteerd voor zover ze niet meer dan 5% van de bebouwbare bedrijfsoppervlakte innemen.
Bouwvolume, dakvormen en materialen
De dakvorm van de gebouwen is vrij voor zover de maximale bouwhoogte gerespecteerd wordt, met een maximale dakhelling van 45 graden. Tussen de verschillende bouwvolumes op eenzelfde bedrijfsperceel dient er een eenheid in
vormgeving en in gebruikte materialen te worden nagestreefd.
Het architecturale voorkomen en het materiaalgebruik van de nieuwe en/of te vernieuwen bebouwing dient in harmonie
te zijn met de bestaande bebouwing en met de omgeving. Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en
de kleur van de materialen moeten enerzijds een optimale integratie van de bedrijfsgebouwen garanderen in hun omgeving en een landschappelijke integratie naar de open ruimte anderzijds.
Er wordt enkel gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen voor de afwerking van de uitwendig zichtbare delen van constructies en gebouwen. Specifieke aandacht gaat uit naar de attractiviteit van gevels die zichtbaar zijn
vanop de openbare weg of de aangrenzende open ruimte.
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Art.

Verordenend deel

Art. 3.2

Zone voor toeritten, laden en lossen, parkeren, opslag en groen

3.2.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is een bouwvrije zone, bestemd voor toeritten, laden en lossen, parkeren, opslag en groen in functie van de bedrijfsvoering.
3.2.2

Inrichting
In de zone is geen bebouwing toegestaan.
Verhardingen
Verhardingen in functie van parkeerplaatsen, toeritten, interne circulatie, laad- en losplaatsen, werkplaatsen, wasplaatsen en opslagruimtes zijn toegelaten maar worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.
Verhardingen worden aangelegd in stofvrije, waterdoorlatende materialen, tenzij werken met niet-waterdoorlatende ma-

Redenen kunnen zijn: sectorale wetgeving, garanderen

terialen om bepaalde redenen aangewezen is.

toegankelijkheid andersvaliden,…).

Elk bedrijf moet instaan voor de eigen behoefte aan parkeervoorzieningen, en dit zowel voor bedrijfswagens en –

Voor niet-waterdoorlatende verhardingen binnen het plan-

vrachtwagens, voertuigen van het personeel; als voor voertuigen van bezoekers. De parkeergelegenheid wordt geordend voorzien.

gebied dient voldaan te worden aan de vigerende wetgeving inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en

Groenaanleg

hemelwater.

De niet-bebouwde en onverharde delen van het plangebied dienen te worden ingericht als groenzones.
De groenaanleg heeft een afschermende en esthetische functie en dient voor elk bedrijf uitgewerkt te worden in een
beplantingsplan. Binnen het plangebied moet een visuele samenhang bestaan in de groenaanleg. De beplanting dient te
worden aangelegd met streekeigen soorten, die afgestemd zijn op de plaatselijke bodemcondities.
Stapelen van goederen
Het stapelen van goederen in open lucht kan enkel op plaatsen waar ze door gebouwen en/of groenschermen uit het

Het stapelen van goederen gebeurt bij voorkeur binnen de

zicht van het openbaar domein worden onttrokken, met een maximale stapelhoogte van 4,00 m.

gebouwen.

De afstand tot de kavelgrenzen is minimaal gelijk aan de stapelhoogte van de goederen.

(nu niet toegestaan)

Ontsluiting
De ontsluiting van het bedrijf en de bedrijfswoning gebeuren binnen deze zone, langs maximum 1 toegang van op de Tieltstraat (N37). Deze toegang heeft een maximale breedte van 4,50m.
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Art.

Verordenend deel

Art. 3.3

Zone voor tuin

3.3.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is bestemd voor private groenvoorzieningen gekoppeld aan de bedrijfswoning.
3.3.2

Inrichting
De zone dient integraal te worden aangelegd en in stand gehouden te worden als private tuin. Ook het aanleggen van tuinaccommodatie en verhardingen in functie van tuinpaden, terrassen en toegangen tot woningen zijn toegestaan. Het oprichten van gebouwen is niet toegestaan.
Groenaanleg
Minimum 2/3de van de oppervlakte van deze zone dient te worden ingericht als groenzone, in de vorm van grasoppervlaktes,
bomen, struiken, heesters of bloemperken.
Verhardingen
De zone kan voor maximaal 1/3de verhard worden.
Verhardingen worden beperkt en gebeuren in waterdoorlatende materialen.
Vormgeving en materiaalgebruik
De vormgeving en materiaalkeuze dienen esthetisch verantwoord te zijn.
Opslag in open lucht
Opslag van materialen, grondstoffen, afvalstoffen en verpakkingen in open lucht is niet toegestaan.
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Art.

Verordenend deel

Toelichting en visie

Art. 3.4

Zone voor landschappelijke integratie

3.4.1

Bestemming

De bedrijfssite dient naar het naastliggende open land-

De zone is bestemd als bouwvrije groene bufferstrook tussen de bedrijvigheid en zijn directe omgeving en heeft minstens tot

bouwgebied en woongebied een streekeigen ‘groene’ af-

doel een visuele afscherming en landschappelijke integratie van de bedrijfssite te realiseren.

sluitingen te voorzien om een betere landschappelijke in-

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID

passing te voorzien.
3.4.2

Inrichting
In deze zone is geen bebouwing en verharding toegelaten. Ook kan in deze zone geen opslag of stapelen van materiaal,

Op 10 maart 2011 keurde het schepencollege het voorstel

grondstoffen, afvalstoffen, afgewerkte producten in open lucht worden voorzien. In dit gebied dient een samenhangende

voor een gemeentelijke verordening voor de aanleg van

groenstructuur te worden gerealiseerd.

groenschermen met het oog op integratie van bedrijfsgebouwen in het landschap goed. Deze verordening is van

Afsluitingen

toepassing op alle deelplannen van dit RUP

In deze zone is het naast de aanleg en het onderhoud van de groenzone ook toegelaten afsluitingen te plaatsen onder de
vorm van draad met palen of hekwerk en met een maximale hoogte van 2,5m. Afsluitingen worden aan de bedrijfszijde van
de groenzone opgericht of maximaal in de groenzone geïntegreerd.
Begroeiing
De zone wordt over de volledige oppervlakte aangeplant met een dichte, gemengde houtkant bestaande uit inheemse
traag- en snelgroeiende streekeigen heesters, struiken en hoogstammen. De groenzone bevat minstens 20% bladhoudende beplanting. Op eenzelfde bedrijfsperceel moet een visuele samenhang bestaan in de groenaanleg.
Delen van de groenzone die 1m of minder breed zijn, zoals aangegeven op het grafische plan, worden beplant met
streekeigen struiken en/of bosplantsoen en worden gesnoeid tot een haag. In volgroeide toestand dient de hoogte van
de haag miniaal 2,00m te zijn.
In de gearceerde deelzones kan de groenzone bestaan uit bodembedekkende struiken in combinatie met hoogstammen.
3.4.3

Beheer
De inrichting van de groene afwerking maakt integraal deel uit van het onder de algemene bepalingen vermelde globale
inrichtingsplan. Bij de eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient een plan met de realisatie van de opgelegde
groene afwerking bijgevoegd te worden. De groene afwerking dient aangelegd te zijn in het plantseizoen volgend op het
verlenen van een stedenbouwkundige vergunning.
De groenzone wordt ordentelijk en vakkundig aangelegd en beheerd. Bij afsterven van de beplanting gebeurt vervanging in
het eerste daarop volgende plantseizoen.
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4

DEELPLAN GARAGE IDEAL

Verordenend grafisch plan
Voorgaande voorschriften zijn te lezen bij volgende grafisch plan:
Deelplan 4.4: Garage Ideal
Stedenbouwkundige voorschriften
Art.

Verordenend deel

Art. 4.1

Zone voor bedrijvigheid

4.1.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is bestemd voor bedrijvigheid in functie van een garage voor verkoop, onderhoud en herstel van auto’s en be-

Bedrijvigheid in agrarisch gebied die goed ontsloten is, kan

stelwagens. Enkel ambachtelijke activiteiten met beperkte dynamiek, dwz die geen impact hebben op de bestaande mo-

aanvaard worden indien de dynamiek beperkt blijft.

biliteit en wegenis en verenigbaar blijven met de woonomgeving, zijn toegelaten. Opslag, kantoren en andere aanver-

Voor de nevenactiviteiten dient de band met het bedrijf

wante bedrijfsvoorzieningen zijn toegelaten als nevenactiviteiten voor zover ze gekoppeld en ondergeschikt zijn aan de

duidelijk te zijn.

hoofdactiviteit.
Binnen de deelzone aangeduid met een asterisk op het grafische plan, is tevens één bedrijfswoning toegestaan, geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw.
Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten, wordt op basis van een uitgewerkte visie aan de hand van een RUP beslist
over de inrichting van het gebied voor economische activiteiten. In afwachting van de goedkeuring van dergelijk RUP
kunnen geen stedenbouwkundige vergunningen worden verleend na het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten.
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Art.

Verordenend deel

4.1.2

Bebouwing en inrichting

Toelichting en visie

Binnen de zone kunnen de noodzakelijke gebouwen (zoals werkruimte, opslagruimte) en aanverwante voorzieningen (utilitaire ruimten, kantoren) ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten worden opgericht.
Inplanting
Plaatsing van de gebouwen tot op de zonegrenzen is toegelaten.

Het bestaande bedrijfsgebouw moet kunnen uitbreiden om
de werkruimte te vergroten. Het bedrijfsgebouw kan uit-

Bezetting
De maximale bezetting voor bebouwing, uitgedrukt in procent van de oppervlakte binnen de bestemmingszone is 100%.

breiden in westelijke en zuidelijke richting, binnen het momenteel nog onbebouwde deel van het plangebied.

De nevenactiviteiten mogen niet meer dan 25% van de totalevloeroppervlakte van de gebouwen of constructies in beslag
nemen.
Bouwhoogte
De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7,00m, en de maximale nokhoogte 10,00m.
Voor bijzondere constructies (zoals onder meer schoorstenen, verluchtingskanalen en antennes) kan een grotere hoogte
worden gehanteerd voor zover ze niet meer dan 5% van de bebouwbare bedrijfsoppervlakte innemen.
Bouwvolume, dakvormen en materialen
De dakvorm van de gebouwen is vrij voor zover de maximale bouwhoogte gerespecteerd wordt, met een maximale dakhelling van 45 graden. Tussen de verschillende bouwvolumes op eenzelfde bedrijfsperceel dient er een eenheid in
vormgeving en in gebruikte materialen te worden nagestreefd.
Het architecturale voorkomen en het materiaalgebruik van de nieuwe en/of te vernieuwen bebouwing dient in harmonie
te zijn met de bestaande bebouwing en met de omgeving. Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en
de kleur van de materialen moeten enerzijds een optimale integratie van de bedrijfsgebouwen garanderen in hun omgeving en een landschappelijke integratie naar de open ruimte anderzijds.
Er wordt enkel gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen voor de afwerking van de uitwendig zichtbare delen van constructies en gebouwen. Specifieke aandacht gaat uit naar de attractiviteit van gevels die zichtbaar zijn
vanop de openbare weg of de aangrenzende open ruimte.
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Art.

Verordenend deel

Art. 4.2

Zone voor toeritten, laden en lossen, parkeren, opslag en groen

4.2.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is een bouwvrije zone, bestemd voor toeritten, laden en lossen, parkeren, opslag en groen in functie van de bedrijfsvoering.
4.2.2

Inrichting
In de zone is geen bebouwing toegestaan.
Verhardingen
Verhardingen in functie van parkeerplaatsen, toeritten, interne circulatie, laad- en losplaatsen, werkplaatsen, wasplaatsen en opslagruimtes zijn toegelaten maar worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.
Verhardingen worden aangelegd in stofvrije, waterdoorlatende materialen, tenzij werken met niet-waterdoorlatende ma-

Redenen kunnen zijn: sectorale wetgeving, garanderen

terialen om bepaalde redenen aangewezen is.

toegankelijkheid andersvaliden,…).

Elk bedrijf moet instaan voor de eigen behoefte aan parkeervoorzieningen, en dit zowel voor bedrijfswagens en –

Voor niet-waterdoorlatende verhardingen binnen het plan-

vrachtwagens, voertuigen van het personeel; als voor voertuigen van bezoekers. De parkeergelegenheid wordt geordend voorzien.

gebied dient voldaan te worden aan de vigerende wetgeving inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en

Groenaanleg

hemelwater.

De niet-bebouwde en onverharde delen van het plangebied dienen te worden ingericht als groenzones.
De groenaanleg heeft een afschermende en esthetische functie en dient voor elk bedrijf uitgewerkt te worden in een
beplantingsplan. Binnen het plangebied moet een visuele samenhang bestaan in de groenaanleg. De beplanting dient te
worden aangelegd met streekeigen soorten, die afgestemd zijn op de plaatselijke bodemcondities.
Stapelen van goederen
Het stapelen van goederen in open lucht kan enkel op plaatsen waar ze door gebouwen en/of groenschermen uit het

Het stapelen van goederen gebeurt bij voorkeur binnen de

zicht van het openbaar domein worden onttrokken, met een maximale stapelhoogte van 4,00 m.

gebouwen.

De afstand tot de kavelgrenzen is minimaal gelijk aan de stapelhoogte van de goederen.

(nu niet toegestaan)

Ontsluiting
De ontsluiting van het bedrijf en de bedrijfswoning gebeuren binnen deze zone, langs maximum 1 toegang van op de Tieltstraat (N37). Deze toegang heeft een maximale breedte van 4,50m.
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Art.

Verordenend deel

Art. 4.3

Zone voor tuin

4.3.1

Bestemming

Toelichting en visie

CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID
De zone is bestemd voor private groenvoorzieningen gekoppeld aan de bedrijfswoning.
4.3.2

Inrichting
De zone dient integraal te worden aangelegd en in stand gehouden te worden als private tuin. Ook het aanleggen van tuinaccommodatie en verhardingen in functie van tuinpaden, terrassen en toegangen tot woningen zijn toegestaan. Het oprichten van gebouwen is niet toegestaan.
Groenaanleg
Minimum 2/3de van de oppervlakte van deze zone dient te worden ingericht als groenzone, in de vorm van grasoppervlaktes,
bomen, struiken, heesters of bloemperken.
Verhardingen
De zone kan voor maximaal 1/3de verhard worden.
Verhardingen worden beperkt en gebeuren in waterdoorlatende materialen.
Vormgeving en materiaalgebruik
De vormgeving en materiaalkeuze dienen esthetisch verantwoord te zijn.
Opslag in open lucht
Opslag van materialen, grondstoffen, afvalstoffen en verpakkingen in open lucht is niet toegestaan.
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Art.

Verordenend deel

Toelichting en visie

Art. 4.4

Zone voor landschappelijke integratie

4.4.1

Bestemming

De bedrijfssite dient naar het naastliggende open land-

De zone is bestemd als bouwvrije groene bufferstrook tussen de bedrijvigheid en zijn directe omgeving en heeft minstens tot

bouwgebied en woongebied een streekeigen ‘groene’ af-

doel een visuele afscherming en landschappelijke integratie van de bedrijfssite te realiseren.

sluitingen te voorzien om een betere landschappelijke in-

CATEGORIE: BEDRIJVIGHEID

passing te voorzien.
4.4.2

Inrichting
In deze zone is geen bebouwing en verharding toegelaten. Ook kan in deze zone geen opslag of stapelen van materiaal,

Op 10 maart 2011 keurde het schepencollege het voorstel

grondstoffen, afvalstoffen, afgewerkte producten in open lucht worden voorzien. In dit gebied dient een samenhangende

voor een gemeentelijke verordening voor de aanleg van

groenstructuur te worden gerealiseerd.

groenschermen met het oog op integratie van bedrijfsgebouwen in het landschap goed. Deze verordening is van

Afsluitingen

toepassing op alle deelplannen van dit RUP

In deze zone is het naast de aanleg en het onderhoud van de groenzone ook toegelaten afsluitingen te plaatsen onder de
vorm van draad met palen of hekwerk en met een maximale hoogte van 2,5m. Afsluitingen worden aan de bedrijfszijde van
de groenzone opgericht of maximaal in de groenzone geïntegreerd.
Begroeiing
De zone wordt over de volledige oppervlakte aangeplant met een dichte, gemengde houtkant bestaande uit inheemse
traag- en snelgroeiende streekeigen heesters, struiken en hoogstammen. De groenzone bevat minstens 20% bladhoudende beplanting. Op eenzelfde bedrijfsperceel moet een visuele samenhang bestaan in de groenaanleg.
Delen van de groenzone die 1m of minder breed zijn, zoals aangegeven op het grafische plan, worden beplant met
streekeigen struiken en/of bosplantsoen en worden gesnoeid tot een haag. In volgroeide toestand dient de hoogte van
de haag miniaal 2,00m te zijn.
In de gearceerde deelzones kan de groenzone bestaan uit bodembedekkende struiken in combinatie met hoogstammen.
4.4.3

Beheer
De inrichting van de groene afwerking maakt integraal deel uit van het onder de algemene bepalingen vermelde globale
inrichtingsplan. Bij de eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient een plan met de realisatie van de opgelegde
groene afwerking bijgevoegd te worden. De groene afwerking dient aangelegd te zijn in het plantseizoen volgend op het
verlenen van een stedenbouwkundige vergunning.
De groenzone wordt ordentelijk en vakkundig aangelegd en beheerd. Bij afsterven van de beplanting gebeurt vervanging in
het eerste daarop volgende plantseizoen.
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Hoofdstuk II – aanleg van beplantingen
Artikel 3
Varkens- en pluimveestallen, landbouw- en industriële loodsen, serres,
mestvaalten, schuilhokken en sleufsilo’s en soortgelijke constructies die
worden opgericht, heropgericht of worden uitgebreid, moeten tegenover
hun omgeving afgeschermd worden met een groenscherm bestaande uit
streekeigen boom- en struiksoorten.

1) Gemeentelijke verordening groenschermen

Artikel 1
Toepassingsgebied
Deze verordening is van toepassing voor alle aanvragen tot het verkrijgen
van een stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfsgebouwen (cfr. art
4.)
Hoofdstuk I: materiaal en kleurkeuze
Artikel 2
Een nieuw bedrijfsgebouw moet zowel harmonisch opgenomen worden in
het omringende landschap als in harmonie zijn met de bijhorende andere
bebouwing. In het bouwplan moet een harmoniserende verweving uitgewerkt worden aangaande een goede inplanting, een fraaie vormgeving,
een onderlinge samenhang tussen materialen en kleuren. Bij grote bedrijfsgebouwen moet het gebruik van monotone kleuren vermeden worden
en moet maximaal gestreefd worden naar een afwisseling van harmoniërende kleurkeuze.

Artikel 4
Het type en soort groenscherm dat moet aangelegd worden is afhankelijk
van de aard van het op te richten bouwwerk en moet aangelegd worden
het eerstvolgende plantseizoen na realisatie van het bouwwerk en op een
ordentelijke en vakkundige manier
Varkens- en pluimveestallen:
Tussen de stal(len) en de naastliggende percelen dient een doorlopend
groenscherm, met een minimale breedte van 3 m, aangebracht te worden.
Het groenscherm dient minimaal samengesteld te zijn uit een gesloten
streekeigen struikbeplanting met gemiddeld om de 10 m een hoogstamboom of een hoogstamknotboom. De inplanting van het groenscherm is
vrij te kiezen binnen een straal van 10 m rond de bedrijfsgebouwen en dit
in functie van de bedrijfsvoering. Het groenscherm moet minimum 20 %
wintergroen bevatten.
Landbouw- en industriële loodsen en rundveestallen:
Tussen de loods(en) en de naastliggende percelen moet een groenscherm
aangelegd worden dat zal bestaan uit een aaneenschakeling van kleine
landschapselementen met een oppervlakte van telkens ongeveer 15 m²,
waarbij gestreefd wordt naar een minimale breedte van 3 meter en een
onderlinge afstand tussen elk landschapselement van maximaal 5 m. De
inplanting is vrij te kiezen binnen een straal van 10 m rond het bedrijfsgebouw en dit in functie van de bedrijfsvoering. De voorziene groenelementen moeten worden aangelegd met een combinatie van streekeigen traagen snelgroeiende hoogstammen (of hoogstamknotbomen) en struiken. Het
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groenscherm moet minimum 20 % wintergroen bevatten. In geval van stofof geluidsproducerende activiteiten of industrieën en minder esthetische
constructies of gebouwen moet een doorlopend groenscherm aangelegd
worden in plaats van een aaneenschakeling van losse landschapselementen met onbeplante tussenruimten. Dit groenscherm moet een minimale
breedte hebben van 3 meter.
Serres:
Lichtinval moet hier prioritair gesteld worden. Tussen de serre(s) en de
naastliggende percelen moet een groenscherm worden aangebracht dat
minimaal voldoet aan volgende bepalingen. De beplanting is aan te leggen
binnen een straal van 30 m rond serre(s) met keuze uit: gemiddeld om de
10 m een traaggroeiende solitaire boom, eventueel ingepast in een haag
OF gesloten struikbeplanting met vrije tussenstroken van maximaal 10 m
en met een gemiddelde breedte van 3 m OF bodembedekkende struiken
met een gemiddelde breedte van 3 m en gemiddeld om de 10 m een
traaggroeiende solitaire boom.
Mestvaalt, schuilhokken, krengenhuisje en sleufsilo’s:
Deze moeten omgeven worden door een gesloten struikbeplanting of een
vrij uitgroeiende haag.
Van bovenvermelde groenschermen kan het college van burgemeester en
schepenen, op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, een afwijking toestaan indien de op te richten gebouwen of constructies door de materiaalkeuze, typologie, inplanting of integratie met andere gebouwen een meerwaarde betekenen voor de goede integratie van de gebouwen of constructies in het landschap of wanneer voor de volledige bedrijfssite een landschapsbedrijfsplan wordt opgemaakt.Alvorens de afwijking toe te staan,
zal het College het advies van POVLT (Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw - Beitem) inwinnen.
Artikel 5
De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet aangevuld worden
met minimum volgende gegevens:

de inplanting van de gebouwen en het groenscherm
de juiste afmetingen (grondoppervlakte) en de ligging van het
groenscherm t.o.v. de gebouwen
een plantenlijst met:
de juiste locatie van de planten / beplantingsschema
de aanduiding van de bestaande aan te leggen groenelementen
de volledige wetenschappelijke naam van de planten
het juiste aantal planten per soort
het type beplanting (hoogstammen, heesters…)
de plantmaat (minimaal 8/10 voor hoogstammen, minimaal 60/90
voor struiken of bosgoed)
de plantafstand
Wanneer niet voldaan wordt aan de hiervoor vermelde vormvereisten is de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning onvolledig..
Artikel 6
In geval een bouwwerk uitgevoerd wordt binnen een bedrijfsite waarrond
reeds een groenscherm aangeplant is dat voldoet aan deze voorwaarden,
dan moet geen extra groenscherm aangelegd te worden rond het bouwwerk dat deel uitmaakt van de bouwvergunning.
Artikel 7
Tot zekerheid van uitvoering van de opgelegde plantverplichtingen bij
bouwprojecten, die het voorwerp uitmaken van een stedenbouwkundige
vergunning, zoals het aanleggen van groenschermen of aanplantingen,
geeft de bouwheer een waarborg, waarvan het bedrag bepaald is op 500
euro voor de eerste 200 m² van het gebouw vermeerderd met 50 euro voor
elke 100 m² die bijkomt. Deze waarborg maakt deel uit van de bijzondere
voorwaarden van iedere stedenbouwkundige vergunning waarvoor deze
verordening van toepassing is. Zolang niet voldaan is aan deze bijzondere
voorwaarde kan niet gestart worden met de uitvoering van de werken die
het voorwerp zijn van de stedenbouwkundige verordening. Indien in toepassing van artikel 4, laatste alinea, de aanvraag tot stedenbouwkundige
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vergunning vrijgesteld wordt van de aanleg van een groenscherm, vervalt
de opgelegde waarborg.

2) Aanvullingen en verduidelijkingen
Aanvullingen bij garage De Fauw

Artikel 8
De waarborg wordt vrijgegeven nadat het groenscherm is aangeplant conform het beplantingsplan en na voorafgaandelijke controle door het gemeentebestuur. Het groenscherm dient verder op een ordentelijke en vakkundige manier in stand gehouden te worden. Zoniet wordt dit aanzien als
een overtreding in het kader van de stedenbouwkundige vergunning en
worden de passende maatregelen genomen door het gemeentebestuur.

Bouwdossier: bouwen loods voor carrosserie, bouwmisdrijf transactie betaald.
Aanvullingen bij groenten en fruit De Smet
Kopie inschrijvingsformulier bij de rechtbank van koophandel

Artikel 9
In geval van strijdigheid met een bijzonder plan van aanleg, gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan of verkaveling hebben de voorschriften van het
bijzonder plan van aanleg, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of verkaveling voorrang op de verordening.

Bouwdossier met foto bestaande activiteiten

Artikel 10
De bouwheer doet zelf de aanvraag tot vrijgave van de waarborg bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Uittreksel uit het rooilijnenplan en onteigeningsplan ter hoogte van Garage
Ideal.

Aanvullingen bij sanitair Buydaert

Aanvullingen bij garage Ideal

3) Eindadvies onderzoek tot mer

4) Verslag plenaire vergadering

5) Adviezen in kader van de plenaire vergadering
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