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1 Inleiding 
 
De stedenbouwkundige voorschriften evenals het grafisch plan hebben verordenende en 
bijgevolg ook bindende kracht. Zij vormen de basis voor het vergunningenbeleid. Het 
hierbijgaande plan is opgemaakt op basis van grafische kadastrale gegevens en is dus 
benaderend. Alvorens tot de verwezenlijking van dit plan over te gaan zullen 
terreinmetingen de verdere onmisbare gegevens verstrekken. 
 
Het plangebied wordt begrensd door de Antwerpsesteenweg en de Grondwetlaan en 
langsheen delen van de Emiel Maeyensstraat, Frans Uyttenhovenstraat, J. Blockxstraat, 
Albrecht Rodenbachstraat, Waterstraat, Sleutelbloemstraat en Sint-Bernadettestraat. De 
begrenzing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan is aangeduid op plan. De oppervlakte van 
dit plangebied bedraagt circa 47ha. 
 

De stedenbouwkundige voorschriften zijn opgebouwd uit twee delen.Het eerste deel 
bevat de algemene voorschriften welke bij alle stedenbouwkundige handelingen in het 
plangebied van toepassing zijn tenzij anders vermeld. Het tweede deel bevat de 
voorschriften per zone zoals aangeduid op het grafisch plan. 
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2 Algemene voorschriften 
Dit deel bevat de stedenbouwkundige voorschriften welke bij alle stedenbouwkundige 
handelingen in het plangebied van toepassing zijn tenzij anders vermeld. 
 

2.1 Afwegingskader  
Vergunningsaanvragen worden mede beoordeeld op basis van volgende 
stedenbouwkundige aandachtspunten: de verenigbaarheid van de bestemmingen 
onderling en de draagkracht van de omgeving.  
Economisch met volgende criteria: tewerkstelling, plaatsgebondenheid, 
uitbreidingsmogelijkheden en bedrijfsdynamiek, relatie met omgeving, verweving en 
draagkracht van het straatdeel, relatie met andere bedrijven, beschikbare oppervlakte en 
uitbreidingsmogelijkheden op eigen terrein, ligging ten opzichte van commerciële assen. 
Milieu met volgende criteria: invloed op de woonomgeving en het woonklimaat, 
geluidsproductie, geurhinder, trillingen. 
Mobiliteit met volgende criteria: bereikbaarheid, parkeerdruk, mobiliteitsgeneratie, functie 
en categorisering van de straat, afstand tot openbaar vervoer, afstand tot hoofdwegen. 
Ruimtelijk met volgende criteria: de verenigbaarheid van de bestemmingen onderling en 
de draagkracht van de omgeving, schaal, ligging ten opzichte van andere functies, 
structuur van de bebouwing, grondoppervlakte en het volume van het gebouw, afstand tot 
bewoning, openbare diensten, monumenten, ligging binnen het bouwblok, percentage 
niet-woonfunctie binnen het bouwblok en de afscherming tegenover woonfuncties. 
 

2.2 Architectuur en contextualiteit 
Elke verbouwing of nieuwbouw in het plangebied moet op een kwalitatieve en contextuele 
wijze ingepast worden in het straatbeeld. Dit houdt in dat de gevelopbouw (hoogte, 
materiaal en geleding), de dakvorm (hoogte, dakvensters, hoek, materialen), de 
uitsprongen, de detailleringen en het materiaalgebruik op een doordachte, 
samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd moeten worden. Ook dient men aan 
te sluiten bij de bestaande elementen in de omgeving. Dit contextuele inpassen duidt niet 
op het kopiëren van een bestaande typologie, contextualiteit heeft een eigen tijds- en 
ruimtedimensie. De vergunningverlenende overheid bepaalt of een gebouw al dan niet 
contextueel is ingepast.  
In het zicht blijvende delen van zijgevels moeten op dezelfde kwalitatieve wijze 
vormgegeven worden als de voorgevels. 
 
Bestaande gebouwen in een zone voor gesloten bebouwing die niet met hun voorgevel 
op de verplichte bouwlijn of rooilijn gebouwd zijn, kunnen bij verbouwing op hun huidige 
plaats blijven. In het zicht blijvende delen van zijgevels moeten op dezelfde kwalitatieve 
wijze vormgegeven worden als de voorgevels. 
 
Bestaande gebouwen in halfopen bebouwing die opgenomen zijn in een strook voor 
gesloten bebouwing kunnen bij verbouwing als halfopen bebouwing behouden blijven. 
 

2.3 Installaties voor energieopwekking 
Mogen voorzien worden binnen elke zone mits voldoende aandacht wordt geschonken 
aan de integratie in de omgeving, de architectuur en de omvang ervan beperkt blijft 
(hoogte, terreininname) en de bovengrondse aanleg conform de bestemming niet in het 
gedrang komt of indien deze voldoende aan het zicht worden onttrokken. Windturbines 
zijn niet toegelaten. 
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2.4 Nuts-, veiligheids- en onderhoudsvoorzieningen 
Mogen voorzien worden binnen elke zone mits voldoende aandacht wordt geschonken 
aan de integratie in de omgeving, de omvang ervan beperkt blijft (hoogte, terreininname) 
en de bovengrondse aanleg conform de bestemming niet in het gedrang komt: 

• kleine bovengrondse nutsvoorzieningen behorende tot de normale uitrusting van het 
gebied zoals elektriciteits- en gaskabines, telefooncellen, pompgemalen e.d. 

• ondergrondse nutsvoorzieningen. 
• veiligheidsvoorzieningen zoals brandweereisen, sanering e.d. 
• onderhoudsvoorzieningen 

2.5 Ondergrondse autostaanplaatsen 
Mogen voorzien worden binnen elke zone mits voldoende aandacht wordt geschonken 
aan de integratie in de omgeving en de bovengrondse aanleg conform de bestemming 
niet in het gedrang komt. Ondergrondse autostaanplaatsen zijn niet toegelaten in de zone 
voor openbaar groen. 

2.6 Waardevolle bomen 
Waardevolle bomen mogen enkel gerooid worden in voorbereiding van vergunde 
bouwwerken of in het kader van verantwoord groenbeheer. 

2.7 Overgangsbepalingen 
De vergunningverlenende overheid kan afwijken van de voorschriften van het RUP indien 
de aanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van instandhoudings- en 
onderhoudswerken die betrekking hebben op de stabiliteit van een bestaande vergunde 
woning, gebouw of constructie, met uitsluiting van verkrotte woningen, gebouwen of 
constructies. Onder instandhoudings- en onderhoudswerken die betrekking hebben op de 
stabiliteit, worden werken verstaan die het gebruik van een woning, gebouw of constructie 
voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door ingrepen, die betrekking hebben op 
constructieve elementen. Daaronder wordt onder meer verstaan het vervangen van 
dakgebinten en het gedeeltelijk vervangen van de bestaande buitenmuren of 
draagstructuur. 
 
Deze afwijking kan slechts worden verleend op voorwaarde dat de goede ruimtelijke 
ordening niet wordt geschaad. Dit betekent onder meer dat de ruimtelijke draagkracht van 
het gebied niet wordt overschreden en dat de voorziene verweving van functies noch de 
aanwezige of te realiseren bestemmingen in de onmiddellijke omgeving, noch de 
gewenste ruimtelijke structuur in het gedrang brengt of verstoort. Het naleven van deze 
voorwaarden moet blijken uit de beslissing van de vergunningverlenende overheid.  
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2.8 Wijze van meten en definitie 
Bebouwingspercentage: een op het plan of in de voorschriften aangegeven percentage 
dat de grootte van het deel van het terrein aangeeft dat mag bebouwd worden. 
Begroeningspercentage: een op het plan of in de voorschriften aangegeven percentage 
dat de minimale grootte van het deel van een terrein aangeeft dat onverhard en met 
vegetatie begroeid moet zijn. 
Bouwhoogte: wordt gemeten vanaf het gemiddelde peil van het maaiveld, tenzij anders 
vermeld. 
Bouwlijn: de lijn die de grens van de bebouwing aangeeft. 
Bouwdiepte: afstand van de bouwlijn tot de verst verwijderde gevel van het gebouw. Deze 
afstanden worden loodrecht op de bouwlijn gemeten. 
Bruto-vloeroppervlakte (bvo): de som van aan de buitenzijde gemeten vloeroppervlakte 
van alle vloerniveaus (ook halfondergrondse) van de binnenruimten van het gebouw. 
Deze oppervlakte volgt uit de buitenomtrek van de aan het gebouw begrenzende 
bouwdelen op vloerhoogte. Hierbij zijn de buitenvlakken van de begrenzing bepalend. 
Oppervlakten van trappen, liften en dergelijke moeten op elk vloerniveau meegerekend 
worden. Niet mee te rekenen zijn: zolders en kelders wanneer die niet voor functioneel 
gebruik in overeenstemming met de bestemming kunnen worden aangewend, 
ondergrondse parkings. 
Dakhelling: wordt gemeten t.a.v. het horizontale vlak. 
Dakoppervlakte: de oppervlakte van de horizontale projectie van de buitenafmetingen van 
het dak. 
Kroonlijsthoogte: de hoogte tot de onderzijde van de kroonlijst. 
Maximum bouwhoogte: het hoogste punt van het bouwvolume. Wordt ook gebruikt bij 
allerlei constructies waar het niet evident is om van dakvolumes te spreken.  
Nokhoogte: de hoogte van de nok (kroonlijsthoogte + hoogte dakvolume). 
Oppervlakte van de gebouwen: de oppervlakte wordt gemeten aan de buitenzijde van de 
gevelvlakken en vanaf het midden van de scheidsmuren. 
Perceel: aaneengesloten grond van één eigenaar (verschillende percelen van één 
eigenaar worden dus samengenomen). 
Reca: verwijst naar restaurants en cafés 
Vloer-Terreinindex: som van de bruto-vloeroppervlakte van alle bouwlagen (V) gedeeld 
door de terreinoppervlakte (T). 
Verbouwing: wijzigen en/of uitbreiden van een bestaande constructie met behoud van 
minimum 60% van de buitenmuren van de volledige constructie, en/of waarbij structurele 
ingrepen worden uitgevoerd. 
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3 Voorschriften per zone 
Dit deel bevat de stedenbouwkundige voorschriften per zone zoals aangeduid op het 
grafisch plan. 

 

3.1 Aard van de zones 
Volgende bestemmingen zijn opgenomen in het plangebied: 

• zone voor wonen: gesloten bebouwing (Z1) 
• zone voor wonen: open en gekoppelde bebouwing (Z2) 
• zone voor parkeren (Z3) 
• zone voor bouwvrije tuinen (Z4) 
• zone voor tuinen en bijgebouwen (Z5) 
• zone voor openbaar groen (Z6) 
• zone voor gemeenschapsvoorziening (Z7) 
• zone voor wegen (Z8) 
• zone met nabestemming (Z9) 
• wandel- en fietsas  
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3.2 Zone voor wonen: gesloten bebouwing (Z1) 

3.2.1 Bestemming 
Hoofdbestemming: wonen vormt de hoofdbestemming en is enkel toegelaten in de vorm 
van ééngezinswoningen en meergezinswoningen behalve kamerwoningen.  
Nevenbestemmingen: enkel diensten en kantoren, handel en 
gemeenschapsvoorzieningen zijn toegelaten. Reca is enkel toegestaan langsheen de 
Sint-Bernadettestraat, Grondwetlaan en de Antwerpsesteenweg. Nevenbestemmingen 
worden beperkt tot maximum 50% van de brutovloeroppervlakte . 

3.2.2 Inplanting en bebouwing 
De bouwzone is aangeduid op het grafisch plan. De gebouwen moeten ingeplant worden 
op de rooilijn of verplichte bouwlijn indien de bouwzone niet aan de rooilijn gelegen is. De 
verplichte bouwlijn is de zonegrens van de zone voor wonen: gesloten bebouwing met de 
zone voor bouwvrije tuinen met uitzondering van de zijbouwstroken. Enkel wanneer er 
geen verplichte bouwlijn is, moet de inplanting op de rooilijn gebeuren. Enkel 
aaneengesloten woningen mogen opgericht worden.  

Elke kopgebouw moet een volwaardige zijgevel hebben. 
 
 
Zonebezetting  
Het maximum bebouwingspercentage voor de volledige zone bedraagt 100%. 
 
Bouwdiepte 
De maximaal toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers komt overeen met de diepte van 
de bouwzone zoals aangeduid op het grafisch plan. Vanaf de tweede bouwlaag bedraagt 
de bouwdiepte maximum 12 meter. Als de bestaande toestand al groter is en het geen 
nieuwbouw of herbouw is mag, de bestaande diepte met een maximum tot 15 meter 
behouden blijven. In de strook aangeduid met letter B mag tot maximum 15 meter diep 
gebouwd worden vanaf de tweede bouwlaag indien dit omwille van de aanpalende 
bebouwing ruimtelijk te verantwoorden is.  
De garages van de woonblokken aangeduid met een Y mogen tot 6 meter achter de 
rooilijn ingeplant worden op voorwaarde dat ze gekoppeld worden opgericht. 
 
Bouwhoogte 
De kroonlijsthoogte moet kleiner of gelijk zijn aan de referentiehoogte zoals aangeduid op 
het plan. Er moeten minimum twee bouwlagen gebouwd worden met uitzondering van 
een garage waar geen bouwlaag boven moet. De nokhoogte mag niet hoger zijn dan 6 
meter boven de kroonlijsthoogte. De dakvorm is vrij maar er moet een integratie zijn met 
de omgevende bebouwing. De helling kan maximum 45° zijn.  
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3.3 Zone voor wonen: open & gekoppelde bebouwing 
(Z2) 

3.3.1 Bestemming 
Hoofdbestemming: wonen vormt de hoofdbestemming en is enkel toegelaten in de vorm 
van ééngezinswoningen en meergezinswoningen behalve kamerwoningen.  
Nevenbestemmingen: enkel handel, diensten en kantoren, en 
gemeenschapsvoorzieningen zijn toegelaten. Reca is enkel toegelaten langsheen de 
Sint-Bernadettestraat, Grondwetlaan en de Antwerpsesteenweg. Nevenbestemmingen 
worden beperkt tot maximum 50% van de brutovloeroppervlakte. 
 

3.3.2 Inplanting en bebouwing 
De bouwzone is aangeduid op het grafisch plan. De gebouwen moeten ingeplant worden 
binnen de zone. In deze zone mogen enkel open en gekoppelde woningen opgericht 
worden. De gekoppelde woningen mogen telkens uit maximum twee aaneengesloten 
woningen bestaan. Voor de delen die niet bebouwd zullen worden, gelden de 
voorschriften van de zone voor tuinen. De minimum afstand tot de zijperceelsgrenzen 
bedraagt 3 meter met uitzondering van de gemeenschappelijke zijde van een gekoppelde 
bebouwing en daar waar de bestaande toestand al kleiner is. De minimum breedte van de 
open gebouwen is 8 meter en voor de gekoppelde 6 meter tenzij de bestaande toestand 
dit niet toelaat. 
 
De zone voor wonen: open en gekoppelde bebouwing aangevuld met een letter P.   
Hier moet er open bebouwing op de perceelsgrens voorzien  worden. Het gebouw wordt 
ingeplant binnen de op het grafisch plan aangeduide zone. De voorgevel wordt ingeplant 
op de rooilijn, de noordoostelijke blinde zijgevel op de laterale perceelsgrens. De 
minimum afstand tot de andere perceelsgrens blijft minimum 3 meter. 
 
Zonebezetting  
Het maximum bebouwingspercentage voor de volledige zone bedraagt 100% 
 
Bouwdiepte 
De maximaal toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers komt overeen met de diepte van 
de bouwzone zoals aangeduid op het plan. Vanaf de tweede bouwlaag mag de 
bouwdiepte maximum 15 meter bedragen en moet er tevens een integratie met de buren 
zijn.  
 
Bouwhoogte 
De kroonlijsthoogte moet kleiner of gelijk zijn aan de referentiehoogte zoals aangeduid op 
het grafisch plan. De nokhoogte mag niet hoger zijn dan 6 meter boven de effectieve 
kroonlijsthoogte. De dakvorm is vrij maar er moet een integratie zijn met de omgevende 
bebouwing. De helling mag maximum 45° zijn.  
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3.4 Zone voor parkeren (Z3) 

3.4.1 Bestemming 
In deze zone kunnen auto’s gegroepeerd gestald worden in een groen kader.  
 
 

3.4.2 Aanleg en inrichting 
Het “stallen” van auto’s kan zowel via staanplaatsen in open lucht of onder een 
gemeenschappelijk dak. Per vijf parkeerplaatsen moet één hoogstammige boom worden 
aangeplant. Aandacht moet uitgaan naar de groene inkleding. 
 
 
 
Bouwhoogte 
De bouwhoogte mag max. 2,5m bedragen en de gebouwen moeten voorzien zijn van een 
ecologisch vegetatiedak. 
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3.5 Zone voor bouwvrije tuinen (Z4) 

3.5.1 Bestemming 
Deze zone is een overgangsgebied tussen private bebouwing en openbaar domein en zal 
ingericht worden als tuin maar zonder enige constructie, behalve kleine volume 
uitstulpingen aan het hoofdgebouw. Aandacht moet uitgaan naar de inkleding van deze 
zone met vegetatie. 

3.5.2 Aanleg en inrichting  
In deze zone is het oprichten van gebouwen verboden. Max. 30% mag verhard worden 
ten behoeve van de noodzakelijke toegangen (voetpad, oprit). 
Afsluitingen mogen aan de rooilijn in een esthetisch verantwoord materiaal uitgevoerd 
worden. De hoogte is beperkt tot 0,75m. Een inheemse haagbeplanting mag eveneens 
aangeplant worden met een max. hoogte van 1,20m aan de rooilijn en de 
zijperceelsgrenzen. 
Kleine volume-uitstulpingen van het hoofdgebouw buiten de verplichte bouwlijn zijn 
toegelaten. Deze zijn relatief klein en bieden een esthetische meerwaarde aan de 
gevelarchitectuur. 
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3.6 Zone voor tuinen en bijgebouwen (Z5) 

3.6.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor tuinen. Het beperkt oprichten van bijgebouwen, met eenzelfde 
hoofdbestemming als het hoofdgebouw is toegelaten. 

Tuinen die op de juridische en feitelijke toestand ingekleurd staan als waardevol groen 
zijn tuinen die een visuele en ecologische meerwaarde bieden aan de ruimere buurt. De 
aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning moet aangeven wat de te verwijderen 
en te behouden beplanting is, de grasstroken en de verharding. Bomen kunnen alleen 
gerooid worden als er nieuwe bomen worden heraangeplant. De afsluiting mag geen 
belemmering vormen voor de groene belevingswaarde van op de openbare weg. 
 

3.6.2 Plaatsing van de bijgebouwen en inrichting 
Maximum 20% van de tuinzone mag per perceel bebouwd worden met een maximum van 
40m². Er moet een tuin van minstens 30m² gevrijwaard blijven, tenzij de bestaande 
toestand dit niet toelaat. 
 
Alle gebouwen en constructies worden op minimum 2 meter van de perceelsgrens 
ingeplant. Deze regel vervalt wanneer een gebouw tegen een bestaand of gepland 
vergund gebouw op de perceelsgrens ingeplant kan worden of wanneer er een akkoord is 
met de eigenaar van het aanpalende perceel. 
De kroonlijsthoogte is beperkt tot 3,5 meter.  
 
Bestaande garageboxen, opslagplaatsen en bedrijfsgebouwen mogen behouden blijven 
en verbouwd zolang men de groene kwaliteiten van de tuinzone maar verbetert. Groene 
kwaliteiten is het geheel van planten, bomen en openruimte die op een perceel 
voorkomen. Uitbreiding kan met max. 10% van het bvo. Na vernieling of beschadiging 
door een plotse ramp mogen de bestaande vergunde gebouwen terug heropgebouwd 
worden. 
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3.7 Zone voor openbaar groen (Z6) 

3.7.1 Bestemming 
Deze zone functioneert als een groene ruimte voor de nabijgelegen woonbuurten. Bij het 
aanleggen moet de klemtoon liggen op het creëren van een multifunctioneel-recreatief 
openbaar park. Er zal hierbij gestreefd worden naar een duurzame, dynamische en 
diverse uitbouw van het park waarbij mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte en 
organisatiegerichte aspecten op harmonische wijze samengaan. 
Verhardingen, constructies en gebouwen zijn enkel toegelaten ten behoeve van de 
openbare recreatieve functie zoals wandel- en fietspaden, speelterreinen en -toestellen, 
zandbakken, trapvelden, zithoeken, overdekte speel/schuilruimte, kiosk. 
 
In de zone mogen geen autostaanplaatsen voorzien worden. 
Het begroeningspercentage bedraagt minimum 65%. 
 

3.7.2 Aanleg en inrichting 
Bestaande groen- en landschapselementen worden zoveel als mogelijk behouden. 
Nieuwe groen- en landschapselementen zijn toegelaten. Inrichtingen moeten in een groen 
kader geïntegreerd worden. De inname voor ontsluiting (veiligheid en onderhoud) moet 
minimaal zijn. Looplijnen en fietsroutes moeten over het park lopen en het aantal 
verbindingen met de buurt moet gemaximaliseerd worden zodoende het gebruik als 
buurtpark te stimuleren.  
 
Afsluitingen 
Als er geopteerd wordt om de zone af te sluiten, mag dit uitgevoerd worden in 
metselwerk, panelen, draadafsluitingen en/of streekeigen haagbeplantingen met een 
maximum hoogte van 2,5 meter met uitzondering van de rooilijn waar dit slechts kan met 
een hoogte van 0,75 meter. Afsluitingen op de scheiding met een andere zone worden 
uitgevoerd in metselwerk en/of streekeigen haagbeplanting (al dan niet met 
draadafsluiting) met een maximum hoogte van 2,5 meter. 
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3.8 Zone voor gemeenschapsvoorziening (Z7) 

3.8.1 Bestemming 
Hoofdbestemming: wijkgerichte gemeenschapsvoorziening en wijkgerichte reca. De 
activiteiten mogen slechts minimaal belastend zijn voor woon- en leefmilieu en mogen 
geen afbreuk doen aan de leefbaarheid van de omgeving.  
 

3.8.2 Inplanting en bebouwing 
Gebouwen kunnen in de volledige zone tot aan de uiterste grens van de bebouwing 
ingeplant worden. Het niet bebouwde gedeelte van het terrein zal voorzien worden van 
een kwalitatieve omgevingsaanleg. 
 
Bouwhoogte 
De kroonlijsthoogte moet kleiner of gelijk zijn aan de referentiehoogte zoals aangeduid op 
het plan. De dakvorm is vrij maar er moet een integratie zijn met de buren. De nokhoogte 
mag niet hoger zijn dan 6 meter boven de effectieve kroonlijsthoogte. De helling mag 
max. 45° zijn.  
 
Bouwdiepte 
De maximaal toegelaten bouwdiepte op alle bouwlagen komt overeen met de diepte van 
de bouwzone zoals aangeduid op het plan. 
 
Zonebezetting 
Het maximum bebouwingspercentage voor de volledige zone bedraagt 100%. 
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3.9 Zone voor wegen (Z8) 

3.9.1 Bestemming 
Deze zone is bestemd voor openbare wegen en de hieraan noodzakelijk verbonden 
voorzieningen zoals voetpaden, parkeerdoeleinden, groenaanleg, straatmeubilair, 
nutsvoorzieningen. 
 
Dit gebied behoort tot het openbare domein. 

3.9.2 Aanleg en inrichting 
De wegen moeten zo ingericht worden dat langzaam verkeer zich steeds veilig, direct en 
comfortabel kan verplaatsen. De ruimten worden qua materiaal en kleur sober, maar 
kwaliteitsvol ingericht.  
Beplantingen langsheen de openbare weg worden met oog voor de ecologische en 
ruimtelijke aspecten aangeplant en verzorgd. De groene accenten zullen zodanig zijn dat 
het geheel veilig, overzichtelijk en transparant blijft zoals hoogstammen met 
boomspiegels.  
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3.10 Zone met nabestemming (Z9) 

3.10.1 Bestemming 
In het RUP komen er twee afgebakende gebieden voor met een nabestemming. 

1. zone Z9A: De bestaande activiteiten mogen niet belastend zijn voor woon- en 
leefmilieu noch afbreuk doen aan de draagkracht van de omgeving. Bij verkoop of 
van zodra er een sloopvergunning wordt afgeleverd voor het gebouw in de zone 
Z9A gelden voor de zone de voorschriften die ingetekend zijn op het grafisch 
plan. Deze nabestemmingen zijn ingetekend op het grafisch plan en bestaan uit 
zone voor wonen: gesloten bebouwing, zone voor bouwvrijetuinen, zone voor 
tuinen en bijgebouwen en zone voor wegen. Het tijdstip van inwerkingtreding van 
de nabestemming is de datum van goedkeuring van de sloopvergunning of de 
datum van de ondertekening van de verkoopsakte. 

2. zone Z9B: De bestaande activiteiten mogen niet belastend zijn voor woon- en 
leefmilieu noch afbreuk doen aan de draagkracht van de omgeving. Zodra er een 
sloopvergunning wordt afgeleverd voor het gebouw op zone Z9B gelden voor de 
zone de voorschriften die ingetekend zijn op het grafisch plan. Deze 
nabestemmingen zijn ingetekend op het grafisch plan en bestaan uit zone voor 
wonen: open en gekoppelde bebouwing en zone voor tuinen en bijgebouwen. Het 
tijdstip van inwerkingtreding van de nabestemming is de datum van goedkeuring 
van de sloopvergunning. 

 
 

3.10.2 Aanleg en inrichting 
Voor zone Z9A mogen de bestaande activiteiten aanwezig binnen deze zone behouden 
blijven tot de nabestemming in werking treedt. Het heropbouwen van een nieuw gebouw 
is verboden enkel instandhoudingswerken aan het huidige volume zijn toegelaten. 
Uitbreidingen aan de bestaande gebouwen zijn niet toegelaten, enkel verbouwingen 
binnen het bestaande volume. Bij de inwerkingtreding van de nabestemming gelden de 
voorschriften van de zone’s: zone voor wonen: gesloten bebouwing, zone voor 
bouwvrijetuinen, zone voor tuinen en bijgebouwen en zone voor wegen. 
 
Voor zone Z9B mogen de bestaande bedrijfsactiviteiten aanwezig binnen deze zone 
behouden blijven en kunnen er ook nieuwe komen volgens de voorschriften van de zone 
voor tuinen en bijgebouwen. De eigenaar kan overgaan tot de nabestemming door een 
sloopvergunning aan te vragen en te bekomen. Het tijdstip van inwerkingtreding van de 
nabestemming is de datum van goedkeuring van de sloopvergunning. Bij de 
inwerkingtreding van de nabestemming gelden de voorschriften van de zone voor wonen: 
open en gekoppelde bebouwing. 
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3.11 Wandel- en fietsas 

3.11.1 Bestemming 

Deze as is bestemd om ingericht te worden voor voetgangers en fietsers en de hieraan 
noodzakelijk verbonden infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, groenaanleg en 
straatmeubilair. De wandel en fietsas dient openbaar domein te worden. 

3.11.2 Aanleg en inrichting 

Op grafisch plan is de structuur van deze verbinding ingetekend. Deze aanduiding is 
slechts richtinggevend. Afwijkingen t.o.v. dit tracé van 5 meter aan elke zijde zijn mogelijk. 
Deze terreinen moeten ingericht worden op een wijze dat langzaam verkeer zich steeds, 
veilig, direct en comfortabel kan verplaatsen. 

Deze verbinding worden in een onopvallend materiaal en kleur kwaliteitsvol ingericht, 
rekening houdend met de bovengenoemde bestemmingen. Bijzondere aandacht moet 
uitgaan naar de beplanting langsheen de openbare weg.  
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3.12 gebied met lasten 
 
In het RUP zijn er vier gebieden afgebakend met lasten (gebied1,2,3 en 4). Deze lasten 
treden in werking op het ogenblik dat een aanvraag voor een stedenbouwkundige 
vergunning of verkavelingsvergunning voor het geheel of een deel van het betrokken 
gebied ingediend wordt. De lasten voor gebied 1 en 3 houden in dat de eigenaar(s)  van 
de betrokken percelen het fietspad op plan aangeduid als zone voor wandel- en fietsas 
realise(e)r(t) (en) kosteloos overdra(a)g(t) (en) aan de stad. De lasten voor gebied 2 en 4 
houden in dat de zone voor openbaar groen, zone voor parkeren en de zone voor wegen 
wordt aangelegd en kosteloos wordt overgedragen aan de stad. Wanneer een vergunning 
slechts de realisatie van een gedeelte van een gebied betreft, de zone voor wandel- en 
fietsas, de zone voor openbaar groen, de zone voor parkeren en de zone voor wegen 
enkel uitgevoerd worden op de percelen die in eigendom van de aanvrager zijn. 
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