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MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING 
 

 
 

A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 

Aanvraag tot verkavelingswijziging. 

De bouwheer wenst een woning met 2 bouwlagen en plat dak te bouwen op het perceel. Ondanks de 

voorbesprekingen met de verkoper van het perceel, blijkt dat verkavelingswijziging na verkoop uiteindelijk 

volgens andere voorschriften werd ingediend en geen woning met 2 bouwlagen en plat dak toelaat, maar enkel 

1 bouwlaag met hellend dak (zie OMV_2019085990).  

Omwille van deze reden wenst de bouwheer een nieuwe verkavelingswijziging in te dienen met wijziging van 

bouwvolume en andere inplantingsmogelijkheden voor het bijgebouw. 

 

B. ZONERINGSGEGEVENS VAN HET GOED 

- Gewestplan: ROESELARE - TIELT (KB 17/12/1979), zone “woongebied met landelijk karakter” 

- BPA: niet van toepassing 

- Ruimtelijk uitvoeringsplan: niet van toepassing 

- Verkaveling : vervallen verkaveling VK2013/0002/01 ggk. CBS dd. 05-09-2013  

- Rooilijnplan : gemeentelijk rooilijnplan Bruggesteenweg  

- Onteigeningsplan: niet van toepassing 

 

C. OVEREENSTEMMING EN VERENIGBAARHEID VAN DE AANVRAAG MET DE WETTELIJKE EN RUIMTELIJKE CONTEXT 

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften van het 

gewestplan, meer bepaald “woongebied met landelijk karakter”. 

 

D. BESCHRIJVING VAN DE LIGGING EN DE OMGEVING VAN HET GOED 

De aanvraag is gelegen in het gehucht de Klaphulle, binnen de bebouwingscluster langsheen de 

Bruggesteenweg. De omgeving kent een versnipperd voorkomen waarbij binnen het bebouwd weefsel zowel 

ééngezinswoningen als enkele andere functies aanwezig zijn, omringd door het achterliggend landbouwgebied. 

Er komt in de onmiddellijke omgeving een verscheidenheid aan woontypologieën voor; zowel open, halfopen als 

gesloten bebouwing bestaande uit 1 tot 2 bouwlagen onder hellend dak. Op het perceel met een oppervlakte 

van 27a64ca, staat op de rechter perceelhelft een open bebouwing bestaande uit een voorbouw met een 

handelsfunctie (ingericht als apotheek) en een achtergelegen hoofdgebouw met bestemming wonen. Onlangs 

werd er een vergunning verleend om de apotheek om te vormen tot een garage. De linkerzijde is ingericht als 

voortuinstrook en toegang met parking voor de vroegere apotheek. In lijn met de voorbouw staat een bijgebouw 

(carport) en een fietsenberging. 

 

E. BESCHRIJVING VAN DE BESTAANDE TOESTAND VAN HET GOED 

De aanvraag omvat het verkavelen van 1 perceel in functie van één bijkomende bouwkavel en dit op de linker 

perceelhelft. Het perceel is intussen reeds kadastraal gesplitst n.a.v. de vorige verkavelingsvergunning in een 

perceel 601L (rechterzijde, opp. 1.369m²) en in een kadastraal perceel 601H(1) & 601K(1a) met totale 

oppervlakte van 1.475m². De grenslijn tussen lot 1 en lot 1a is gelegen op 50m t.a.v. de rooilijn 

Bruggesteenweg. 

 

F. VERANTWOORDING VAN HET VERKAVELINGSCONCEPT 

De aanvraag is gericht op het creëren van 1 bouwkavel i.f.v. een half open ééngezinswoning waardoor de 

voorziene bestemming eigen is en functioneel inpasbaar is in het omliggend weefsel. De voorgestelde typologie 

sluit aan op deze in de onmiddellijke omgeving. Het voorstel is in overeenstemming met de draagkracht van de 

site en het initiële perceel is voldoende groot om te worden gesplitst in 2 loten; de bouwdichtheid in de 

omgeving wordt gerespecteerd. 
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING 
Ligging : RUISELEDE, BRUGGESTEENWEG 39A , kadasternr. 601H, 601K 

 
 

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 
 
De oude voorschriften zijn in zwart cursief geschreven. 
De gewenste gewijzigde voorschriften zijn in blauw vet geschreven. 
 
 
1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

 
1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift   

De ligging in een woonkern met in de 
onmiddellijke omgeving een gesloten 
bebouwing en verder op een half open en 
open bebouwing. 
 

Eengezinswoning met daarbij horende koeren en hovingen. 
 

 
 
1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Slechts een beperkt gedeelte van de 
woning kan ingericht worden als 
nevenbestemming. Het accent van de 
verkaveling ligt immers op 'wonen'. 
 

Diensten en vrije beroepen en daarbij horende bergingen in 
functie van de dienstverlening. De bedrijfsoppervlakte mag 
niet meer dan 30% bedragen van de totale oppervlakte. 

 
 

1.2. BESTEMMING BIJGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Bijgebouw voor bergen van goederen die 
aansluiten bij de functie van het 
hoofdgebouw. 
 

Voor bergen van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen en 
zo meer. 

 
 
 
1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE 

 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De functie van koeren en hovingen die 
aansluiten bij het hoofdgebouw en rekening 
houdende met de bestaande aanleg. 
 

Private tuinen met terras, oprit naar garage, toegang naar 
woonhuis en parking bezoekers. 
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2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 
 

 
 
2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 

 
2.1.A. TYPOLOGIE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het hoofdgebouw is op te richten tegen de 
bestaande woning op het perceel.  
 

Een half open bebouwing met 3 vrije en open gevels. 
 

 
 

2.1.B. INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De zone van inplanting en afmetingen zijn 
bepalend voor de inplanting. 

Binnen de aangeduide zone op het plan aansluitend met de 
bestaande woning; t.o.v. de open zijkavelgrens min. 3,-m; 
bouwdiepte max. 15m;  
 

 
 
2.1.C. BOUWVOLUME 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De voorschriften bieden een vrije keuze van 
architectuur met tevens de mogelijkheid 
een eigentijdse vormgeving te ontwikkelen 
die aansluit met de bestaande woning. 

De bouwhoogte bedraagt maximaal 1 bouwlaag (de hoogte 
van een bouwlaag bedraagt max. 3,-m); De nokhoogte 
bedraagt max. 7,-m boven de kroonlijsthoogte. Het aanzetpeil 
van de inkomdorpel mag maximaal 40cm hoger zijn dan het 
referentiepeil. 
 
Gewenst voorschrift: 
De bouwhoogte bedraagt maximaal 1 bouwlaag met 
hellend dak of 2 bouwlagen met plat dak. 
 
-1 bouwlaag met hellend dak: 
De hoogte van een bouwlaag bedraagt max. 3.00m;  
De nokhoogte bedraagt max. 7.00m boven de 
kroonlijsthoogte.  
 
-2 bouwlagen met plat dak: 
De dakrandhoogte bedraagt max. 6.20m boven de 
inkomdorpel. 
Er dient een aansluiting met de bestaande woning op de 
linker perceelgrens gemaakt te worden via een 
bouwvolume van 1 bouwlaag met plat dak over een 
afstand van 3.00m. 
De dakrandhoogte van het lager volume bedraagt max. 
3.20m boven de inkomdorpel. 
Het aanzetpeil van de inkomdorpel mag maximaal 40cm 
hoger zijn dan het referentiepeil. 
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2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het landelijk karakter van de omgeving zal 
hoe dan ook door materiaalgebruik niet 
verstoord worden. 
 

GEVELMATERIALEN  
Enkel duurzame, esthetische verantwoorde die in de 
omgeving niet storen;  
 
DAKVORM  
Vrij te kiezen binnen het minimale en maximale bouwvolume. 
Het integreren van zonnepanelen en het plaatsen van dakvlak 
ramen is toegelaten. 
 

 
 

2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN)  

 
2.2.A. INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het bestaande vergunde bijgebouw wordt 
behouden met een uitbreiding voor 
aansluiting tegen de op te richten woning. 
 
Het bestaande vergunde bijgebouw kan 
behouden blijven en uitgebreid worden. 
Een volledig nieuw bijgebouw is 
eveneens toegestaan. 

Binnen de aangeduide zone op het plan;  
Oppervlakte : max. 56m²;  
 
Gewenst voorschrift: 
Binnen de aangeduide zone op het plan;  
Een carport met open zijgevel is toegelaten tot op de 
linker perceelgrens. 
Een carport met gesloten zijgevel is toegelaten op max. 
1.00m van de linker perceelgrens. 
 
 

 
 
2.2.B. BOUWVOLUME 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De beperkende hoogten in de voortuinzone 
accentueren het hoofdgebouw. 
 

De kroonlijsthoogte van het bijgebouw is beperkt tot 3 meter. 
Dakvorm : plat dak.  
 
Gewenst voorschrift: 
De kroonlijsthoogte van het bijgebouw is beperkt tot 3.20 
meter.  
Dakvorm: plat dak. 
 

 
 

2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

In materialen aansluitend met de 
architectuur van het hoofdgebouw vormt 
het architecturaal één geheel. 

De materialen dezelfde als deze van het hoofdgebouw of in 
harmonie met het hoofdgebouw.  
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2.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De gewestelijke verordening hemelwater 
moet uiteraard nageleefd worden. 
Bijkomend worden er maatregelen getroffen 
inzake de aan te leggen verhardingen. 

Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende 
materialen of materialen toegepast met een brede voeg. 
Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de 
terrassen toegelaten (max. 30 m²) mits ze afwateren naar de 
tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. 
 
 

 
 

3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE  
 

 
3.1. RELIEFWIJZIGINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het gaat om een vlak terrein licht afhellend 
naar de achter perceelgrens. 

Reliëfwijzigingen in aansluiting met het vloerpas van de op te 
richten bebouwing. 
 

 
 
3.2. VERHARDINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De bestaande verhardingen zijn aangelegd 
in functie van de toegankelijkheid van het 
hoofd- en bijgebouw + parking bezoekers in 
functie van de nevenbestemming. 

Noodzakelijke voorzieningen voor opritten, parking, terras, 
tuinpaden mogen voorzien worden, omrand door 
groenaanleg. De tuin dient aangelegd te worden met 
groenvoorzieningen met de mogelijkheden van de beschreven 
inrichtingselementen onder 3.3  
 

 
 
3.3. INRICHTINGSELEMENTEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

In het kader van de huidige wetgeving en 
binnen de toegelaten bezetting. De grootte 
en het karakter van het perceel leent zich 
daartoe. 

Aansluitend en/of achter het hoofdgebouw zijn niet overdekte 
constructies (terras, zwembad..) van maximaal 80m² 
toegelaten.  
 
 

 
 
3.4. AFSLUITINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De afsluitingen dienen voldoende privacy te 
kunnen garanderen. 

Langs de rooilijn tuinmuurtje of afsluiting van max. 0,80m 
hoog met penanten voor poort en brievenbuselement en/of 
een levende haag van max. 1,80m hoog. Op de zij- en 
achterkavel grenzen een afsluiting met onderplaat en draad 
en/of een levende haag van max. 2,20m hoog. 
 

 

 

 

 

 

 

 


