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ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Hoofd- en nevenbestemming
De hoofdbestemming (voor zover in onderhavig dossier vermeld) is die bestemming die meer dan 70 % van de totale vloeroppervlakte (= som
van de vloeroppervlaktes van alle bouwlagen) inneemt. De nevenbestemming ( voor zover in onderhavig dossier vermeld) is een bestemming die
slechts in ondergeschikte mate toelaatbaar is naast de hoofdbestemming. De nevenbestemming neemt maximum 30% van de totale
vloeroppervlakte in.
Gemeenschapsvoorzieningen
Kleinschalige gebouwen en/of constructies dienstig voor gemeenschapsvoorzieningen of openbaar nut kunnen in elke bebouwingszone worden
toegelaten voor zover de bouwkarakteristieken (inplanting, gabariet, materiaalgebruik, ...) ervan voldoen aan de voorschriften van de betreffende
zone en mits ze in hun exploitatie en/of gebruik geen fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van de betreffende bestemmingszone.
Bebouwingspercentage (terreinbezetting)
Is de verhouding van het grondoppervlakte van één of meer bouwwerken op één terrein of perceel ten aanzien van de totale oppervlakte van het
terrein of perceel. De terreinbezetting omhelst de bebouwde delen van het perceel, exclusief de verharde delen.
Bouwhoogtebepalingen
De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot bovenkant kroonlijst.
Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant kroonlijst.
Handhavingsbepaling
Gebouwen, verhardingen en alle elementen die regelmatig vergund zijn kunnen qua bezetting en numerieke voorschriften gehandhaafd blijven.
Binnen deze gebouwen kan een normale exploitatie geschieden. Instandhoudingswerken, inclusief het vervangen van geërodeerde of versleten
materialen of onderdelen (zoals de dakgebintes), teneinde het gebruik van een gebouw te continueren, zijn toegelaten. Instandhoudingswerken
die echter omwille van hun omvang dermate ingrijpend zijn zodat er in feite sprake is van vervangingsbouw, kunnen niet worden toegelaten als
ze strijdig zijn met de voorschriften van de betreffende bestemmingszone. Bij vervangings- en nieuwbouw dienen de voorschriften van
onderhavig RUP immers nageleefd te worden.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN
1.

ZONE 1: WOONGEBIED

1.1

BESTEMMING

1.1.1

Hoofdbestemming
Binnen het woongebied zoals aangeduid op het grafisch plan kunnen
volgende bestemmingen worden toegelaten als hoofdbestemming onder
de vorm van aaneengesloten bebouwing:

TOELICHTING

Het woongebied maakt deel uit van het centrum van de gemeente. Vandaar wordt
een verwevenheid aan functies toegelaten en gestimuleerd. Het betreft hier wel
kleinschalige functies, de hoofdbestemming van het gebied blijft de woonfunctie.

− één- en meergezinsgebouwen;
− privé en openbare diensten, vrije beroepen;
− handel, horeca, enkel toegelaten op de benedenverdieping;
− gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.
Deze bestemmingen mogen in geen geval de draagkracht van de omgeving
overschrijden of de woonbestemming in de omgeving in het gedrang
brengen.
Op niet gelijkvloerse verdiepingen wordt enkel wonen toegelaten als
bestemming.
1.1.2

Nevenbestemming
Alle nevenvoorzieningen, zoals groenaanleg, fietsenstallingen, bergingen,
garages, dierenhokken e.a., noodzakelijk voor het functioneren van de
infrastructuur toegelaten in hoofdbestemming, zijn eveneens toegelaten.

1.1.3

Meergezinswoningen
Meergezinswoningen zijn slechts toegelaten indien het perceel een
minimale breedte heeft van 12,00 m.
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Wanneer zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een volume wordt opgericht
waarin telkens één (1) woongelegenheid is ondergebracht, wordt dit niet als een
meergezinswoning beschouwd, maar als twee ééngezinswoningen.
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1.2

INRICHTING EN BEHEER

1.2.1

Referentiepeil en maximaal toegelaten peil van het gelijkvloers

TOELICHTING

Het referentiepeil 0,00 meter langs de Oostrozebekestraat is het peil van
de bestaande voetpaden, gelegen in de aanpalende bestemmingszone
“openbaar domein” of bij gebrek aan voetpaden het peil van het midden
van de openbare weg. Langs de kant van de parking is het referentiepeil
0,00 het peil van de nieuwe parking ter hoogte van de gevel. Het
toegelaten peil van het gelijkvloers ten opzichte van het referentiepeil
bedraagt maximum +0,40 meter.
Afwijkingen, ter bevordering van de goede waterhuishouding van het
perceel, kunnen mits er voldoende aanduidbare redenen hiervoor zijn.

1.2.2

Inrichting van de niet-bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen
binnen onderhavige bestemmingszone
Aangezien het hier voornamelijk over beperkte tuinoppervlaktes gaat, kan de tuin
ook ingericht worden als terras of koer maar niet als parkeerplaats.
De niet-bebouwde delen van het perceel of het perceelsdeel gelegen
binnen onderhavige bestemmingszone, worden aangelegd als tuin.
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1.3

BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

1.3.1

Terreinbezetting
Binnen
onderhavige
bestemmingzone
perceelsoppervlakte bebouwd worden.

1.3.2

mag

100%

van

de

Plaatsing van de gebouwen ten opzichte van de zonegrenzen
De gevel gericht naar de zone voor openbaar domein wordt opgericht op
de zonegrens. In functie van een harmonische aansluiting op een
bestaande toestand en op aanpalende vergunde gebouwen of een
harmonieuze inplanting t.o.v. gebouwen op aanpalende percelen, kan
worden achteruitgesprongen ten opzichte van de bouwlijn over een
maximale breedte van 3.00 m.

1.3.3

TOELICHTING

Langs de straatzijde wordt er naar een doorlopende straatgevel gestreefd met zo
weinig mogelijk onderbrekingen.
Alle gevels die palen aan de zone voor openbaar domein moeten afgewerkt worden
als volwaardige gevels.

Toegelaten bouwvolume voor de gebouwen
Voor het toegelaten bouwvolume wordt onderscheid gemaakt tussen de
kant van de Oostrozebekestraat en de kant van de gemeenteparking.
·

·

Kant Oostrozebekestraat
Het aantal toegelaten bouwlagen is beperkt tot 3 volle
bouwlagen. De kroonlijst wordt beperkt tot 9 m, de nokhoogte
tot 15 m. Voor de eerste twee bouwlagen (gelijkvloers en eerste
verdiep) wordt de bouwdiepte niet beperkt. Voor de derde
bouwlaag is de bouwdiepte beperkt tot 12 m vanaf de voorgevel.
Kant gemeenteparking
Langs de kant van de gemeenteparking kunnen over een
bouwdiepte van 8 m twee volle bouwlagen toegelaten worden.
Op de derde laag is ook een volume toegelaten. Dit mag echter
niet breder zijn dan 1/3 van de totale gevelbreedte aan de kant
van de gemeenteparking.

Anderzijds wordt ook een onderscheid gemaakt naargelang het een
nieuwbouwproject of een verbouwing betreft.
Indien het een nieuwbouwproject betreft is het onderstaande verplicht te
realiseren:
·
Aan de kant van de Oostrozebekestraat moet een volume
voorzien worden van 3 volle bouwlagen met een diepte van 12 m
66

Er wordt naar gestreefd om alle gevels die palen aan de zone voor openbaar domein
als volwaardige gevels af te werken.

facultatief
verplicht
verplicht

facultatief

Door ook aan de kant naar de gemeenteparking een tweede bouwvolume toe te
laten, wordt het interessant om ook deze kant van het perceel bebouwing te
voorzien. Door een in de breedte beperkt volume op de derde bouwlaag toe te laten,
blijft het doorzicht van uit het woonvolume aan de kant van de Oostrozebekestraat
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·

en een dak van 45 °.
Aan de kant van de gemeenteparking moet een volume
opgericht worden van 2 volle bouwlagen met een diepte van 8 m

Het gedeelte tussen deze twee verplicht te realiseren volumes kan op
facultatieve wijze ingevuld worden in zoverre aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
De bouwhoogte is maximaal twee bouwlagen (maximale hoogte
·
van 6 m);
·
De invulling van dit facultatief volume draagt bij tot de
woonkwaliteit van de aanpalende verplichte volumes;
·
Dit volume is verplicht af te werken met een plat dak;

Technische elementen zoals schouwen, koelgroepen, ventilatiepijpen,
liftkokers, …, mogen van bovenvermelde voorschriften afwijken, mits ze op
een esthetische en harmonieuze manier aansluiten op de bestaande
bebouwing of de nieuw te bouwen gebouwen, en ze het straatbeeld niet
verstoren.
1.3.4

Bij nieuwbouwprojecten wordt dit als verplichtende voorwaarde opgelegd. Op deze
manier kan zowel aan de voorkant als aan de achterkant een eengezinswoning
opgericht worden. Anderzijds kan dit verplichte gabariet ook ingevuld worden met
appartementen en eventueel een commerciële functie op het gelijkvloers.
De verplichte volumes aan de voorkant en achterkant bieden de mogelijkheid om
hierin kwalitatieve woongelegenheden te creëren. Het facultatief in te vullen volume
tussenin biedt extra mogelijkheden om hier tuinen, patio’s, binnenkoeren te
realiseren die de woningkwaliteit verhogen.
De bestaande percelen kunnen ook opgesplitst worden zodat naast de bestaande
gebouwen aan de kant van de Oostrozebekestraat, ook een gebouw kan opgericht
worden aan de kant van de gemeenteparking. Echter blijft het steeds zo dat alle
verplichte parkeervoorzieningen (1 per woongelegenheid) op het eigen perceel
moeten opgelost worden.

Toegelaten dakvormen voor de hoofdgebouwen

De dakvorm langs de Oostrozebekestraat is verplicht hellend onder 45 °.
De noklijn dient parallel te lopen met de Oostrozebekestraat.
De dakvorm langs de kant van de gemeenteparking is verplicht plat.

1.3.5

TOELICHTING
behouden. Anderzijds van via dit volume op de derde bouwlaag een toegankelijk
dakterras voorzien worden.

Er wordt naar gestreefd om langs de straatzijde (kant Oostrozebekestraat ) een
afgewerkte gevellijn te bekomen, dit niet enkel door de plaatsing van de voorgevel
maar ook door het doortrekken van de dakhellingen van 45 °.

Aansluiting op aanpalende gebouwen

Er dient een kwalitatieve en esthetisch verantwoorde aansluiting te
gebeuren tussen aanpalende gebouwen.
Die delen van de bestaande gevels op de zijkavelgrenzen waar niet
tegenaan wordt gebouwd of die om redenen visueel zichtbaar blijven,
dienen op een harmonieuze en esthetisch verantwoorde manier afgewerkt
te worden.
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1.3.6

TOELICHTING

Uitsprongen uit het gevelvlak
A. Volume kant Oostrozebekestraat
Uit de voorgevel Oostrozebekestraat:
-

erkers, balkons: maximumuitsprong 0,50 m op minimum 2,80 m
boven het trottoirniveau en op minimum 0,50 m afstand van het
verlengde van de scheidsmuur. De gezamenlijke breedte van alle
uitbouwen mag in geen geval meer bedragen dan ½ van de
betrokken gevelbreedte.

-

Er worden geen dakuitbouwen toegelaten.

Uit de achtergevel:
-

Terrassen met een maximale diepte van 1,5 m zijn toegelaten;

-

Dakuitbouwen zijn niet toegelaten, inpandige terrassen kunnen
wel toegelaten worden.

B. Volume kant gemeenteparking
Uit de voorgevel (gevel parking):
-

1.3.7

Er zijn geen uitsprongen toegelaten uit de voorgevel.

Parkeervoorzieningen
Nieuwe gevelopeningen die dienen als toegang voor voertuigen (auto’s)
zijn enkel toegelaten in de gevel op de grens met de deelzone
gemeenteparking.
Deze nieuwe gevelopening mag per perceel een maximale breedte hebben
van 3,5 meter.

Garages langs de achterzijde worden beperkt om de functionaliteit van de parking
niet in het gedrang te brengen.

Meergezinswoningen:
68
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·

TOELICHTING

Indien een nieuwe meergezinswoning wordt opgericht, moet per
woongelegenheid 1 parkeerplaats gerealiseerd worden. Deze
parkeerplaatsen worden ondergronds voorzien.

Eengezinswoningen:
·

1.3.8

Bij ééngezinswoningen kan bovengronds een garage voorzien
worden. Dit bijgebouw moet verplicht op de achtergrens
opgericht worden.

Bijgebouwen
Bij de bestaande gebouwen kunnen afzonderlijke bergplaatsen, garages en
hokken voor dieren worden opgericht. Deze worden verplicht opgericht op
de achterste perceelsgrens.
Ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrenzen worden de bijgebouwen
opgericht hetzij op een afstand van minimum 3 m van de zijdelingse
grenzen, hetzij op deze perceelsgrenzen.
De bebouwde oppervlakte van afzonderlijke bijgebouwen bedraagt
maximum 40 m² per perceel. De maximale kroonlijsthoogte van
bijgebouwen, gemeten vanaf het maaiveld bedraagt 3m. De dakhelling van
bijgebouwen bedraagt maximum 45°.

1.3.9

Reclame
Alle visuele reclames en publiciteitsmaatregelen dienen zich te beperken
tot de bekendmaking van de bedrijvigheid op die plaats uitgeoefend of de
bekendmaking van goederen die op die plaats te koop of te huur zijn. De
panelen en elementen (zoals verlichting) zullen in elk geval bescheiden
zijn.
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1.3.10

TOELICHTING

Materialen
De gebruikte materialen van al de bouwdelen dienen zowel eigentijds als
duurzaam te zijn, dienen zich harmonieus in te passen in de omgeving en
dienen het straatbeeld te ondersteunen. Voor de van op de openbare
wegen zichtbare bouwdelen dienen materialen gebruikt die qua kleur en
structuur de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen.
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2.

ZONE 2: ZONE VOOR DIENSTVERLENENDE
GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN

2.1

BESTEMMING

2.1.1

Hoofdbestemming

De gronden, op de bestemmingsplankaart aangewezen voor onderhavige
bestemming, zijn bestemd voor dienstverlenende
gemeenschapsvoorzieningen en hun bijhorende accommodatie. Hoe dan
ook zijn enkel gemeenschapsvoorzieningen die verenigbaar zijn met de
woonomgeving binnen onderhavige zone toegelaten.

2.1.2

TOELICHTING

Binnen onderhavige zone zijn gemeentelijke administratieve diensten,
administratieve gebouwen ten behoeve van OCMW, werkwinkel, woonwinkel, …
toegelaten, zonder dat deze lijst limitatief is.

Nevenbestemming

Alle nevenvoorzieningen, zoals parkeerplaatsen, toeritten, verhardingen,
groenaanleg, fietsenstallingen, bergingen e.a., noodzakelijk voor het
functioneren van de infrastructuur toegelaten in hoofdbestemming, zijn
eveneens toegelaten.
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2.2

INRICHTING EN BEHEER

2.2.1

Referentiepeil en maximaal toegelaten peil van het gelijkvloers

TOELICHTING

Het referentiepeil 0,00 meter is het peil van de bestaande voetpaden,
gelegen in de aanpalende bestemmingszone “openbaar domein” of bij
gebrek aan voetpaden het peil van het midden van de openbare weg. Het
toegelaten peil van het gelijkvloers ten opzichte van het referentiepeil
bedraagt maximum +0,40 meter.

Afwijkingen, ter bevordering van de goede waterhuishouding van het
perceel, kunnen mits er voldoende aanduidbare redenen hiervoor zijn.

2.2.2

Inrichting van de niet-bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen
binnen onderhavige bestemmingszone

De niet-bebouwde delen van het perceel of het perceelsdeel gelegen
binnen onderhavige bestemmingszone, kunnen volledig verhard worden,
zij het dat deze dienen aangelegd in kleinschalige materialen.
De niet-bebouwde delen van het perceel dienen gelijkaardig aangelegd te
worden als zone 4D – gemeenteparking.
2.2.3

Ruimtelijke relatie met het gemeentehuis en bijhorende buitenruimte

De bebouwing binnen onderhavige zone dient een ruimtelijk interessante
relatie aan te gaan met het gemeentehuis en aanpalende vrije ruimtes,
teneinde een ruimtelijk samenhangend geheel te krijgen van
administratieve diensten, georganiseerd rond een kwalitatieve
gemeenschappelijke buitenruimte.
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2.3

BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

2.3.1

Bebouwingspercentage (terreinbezetting)

TOELICHTING

De percelen op de bestemmingsplankaart aangewezen voor onderhavige
bestemming mogen voor 100 % bebouwd worden.
Voor de kerk geldt het behoud van het bestaande gabariet . Het strikte
behoud van het bestaande volume is hier verplicht.

2.3.2

Plaatsing van de gebouwen ten opzichte van de zonegrenzen

De nieuw op te richten gebouwen kunnen tot op de zonegrenzen worden
ingeplant.
2.3.3

Toegelaten bouwhoogten voor de gebouwen

Het aantal bouwlagen binnen onderhavige bestemmingszone is beperkt
tot 3 volle bouwlagen, eventueel vermeerderd met één onderdakse
bouwlaag.
De maximum toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 9,00 meter, terwijl de
nokhoogte wordt beperkt tot 15,00 meter.
Technische elementen zoals schouwen, koelgroepen, ventilatiepijpen,
liftkokers, …, mogen van bovenvermelde voorschriften afwijken, mits ze op
een esthetische en harmonieuze manier aansluiten op de bestaande
bebouwing of de nieuw te bouwen gebouwen, en ze het straatbeeld niet
verstoren.

2.3.4

Toegelaten dakvormen voor de hoofdgebouwen

De dakvorm binnen onderhavige zone is vrij te bepalen. Bij hellende daken
(gebogen daken horen hier niet bij) mag de dakhelling niet meer bedragen
dan 50 °.
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2.3.5

TOELICHTING

Aansluiting op aanpalende gebouwen

De bebouwing binnen onderhavige zone dient harmonieus aan te sluiten
op de aanpalende gebouwen. Er dient een kwalitatieve en esthetisch
verantwoorde aansluiting te gebeuren tussen aanpalende gebouwen,
zodat continuïteit in het straatbeeld bewerkstelligd wordt.
Die delen van de bestaande gevels op de zijkavelgrenzen waar niet
tegenaan wordt gebouwd of die om redenen visueel zichtbaar blijven,
dienen op een harmonieuze en esthetisch verantwoorde manier afgewerkt
te worden.

2.3.6

Materialen

De gebruikte materialen van al de bouwdelen dienen zowel eigentijds als
duurzaam te zijn, dienen zich harmonieus in te passen in de omgeving en
dienen het straatbeeld te ondersteunen. Voor de van op de openbare
wegen zichtbare bouwdelen dienen materialen gebruikt die qua kleur en
structuur de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen.

2.3.7

Afsluitingen

Iedere esthetisch verantwoorde afsluiting binnen onderhavige zone is
toegelaten, voor zover deze afsluiting niet hoger is dan 2,00 meter.
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3.

ZONE 3: PARKGEBIED MET
CULTUURHISTORISCHE WAARDE

3.1

BESTEMMING

3.1.1

Hoofdbestemming

TOELICHTING

De bestemming als parkgebied is gericht op het behoud, de bescherming,
het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en ecologische
waarden in het gebied.

3.1.2

Nevenbestemming

Paden, toeritten, verhardingen, groenaanleg,fietsenstallingen, bergingen
e.a., noodzakelijk voor het functioneren van de infrastructuur toegelaten
in hoofdbestemming, zijn eveneens toegelaten.
Eén bestaande conciërgewoning in functie van de activiteiten en
gebouwen binnen onderhavige bestemmingszone is toegelaten.
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Enkel deze constructies, die nodig zijn voor het functioneren van het park, worden
toegelaten.

De mogelijkheid bestaat dat aan de bestaande woning aanpassingen of
verbouwingen hoeven te gebeuren om de woning in goede staat te houden en aan te
passen aan de noden van vandaag.
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3.2

TOELICHTING

INRICHTING EN BEHEER

Het parkgebied moet in zijn staat worden bewaard of zodanig worden
ingericht dat het zijn ecologische, landschappelijke en sociale functie kan
vervullen, hetzij als privépark, hetzij als openbaar park.
Het kasteel met omwalling vormt de belangrijkste drager van de zone. De
typische padenstructuur dient behouden te worden.
Het kasteelgebouw kan een nieuwe functie krijgen indien de nieuwe
functie de erfgoedwaarde ongeschonden laat of verhoogt en indien ze het
gunstig advies verkrijgt van het agentschap RO-Vlaanderen van het Vlaams
Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed,
die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is

De hoofdingang van het park wordt verplaatst naar de locatie waar hij oorspronkelijk
was en zal terug van op de Markt bereikbaar zijn. Naast de bestaande historische
poorten in de muur kan er ook een nieuwe toegang gecreëerd worden. Deze nieuwe
toegang kan zich situeren naar de kant van de nieuw aan te leggen parking. Door hier
een nieuwe opening toe te laten kan bij een eventuele nieuwe functie van het
kasteel, de gemeenteparking beter bereikbaar gemaakt worden vanuit het
kasteelpark.

Op de grens tussen het parkgebied en het openbaar domein wordt een
nieuwe kasteelmuur toegelaten, de bestaande historische toegangen in de
muur kunnen opnieuw geopend worden. Naast de historische toegangen
kan ook een nieuwe opening voorzien worden.
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3.3

BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN

3.3.1

Parkgebied

TOELICHTING

Voor de delen van het gebied, die niet met een overdruk ingekleurd zijn,
zijn alle stedenbouwkundige handelingen verboden, ongeacht of er een
stedenbouwkundige vergunning vereist is, met uitzondering van:
-

-

-

-

-

-

-

-
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het verbouwen binnen het bestaande volume van de bestaande
bebouwing, met inbegrip van vrijstaande bijgebouwen
complementair aan de bestaande functies. (autobergplaats,
hokken voor dieren, …);
het herbouwen van de bestaande bebouwing op dezelfde plaats
indien de gebouwen geheel of gedeeltelijk vernield of
beschadigd zijn door een plotse ramp, buiten de wil van de
eigenaar;
het plaatsen van afsluitingen voor zover deze bestaan uit een
streekeigen haag (zie bijlage 1) eventueel gecombineerd met
weidepalen met een hoogte van maximum 1,50 m met
daartussen een metalen draadafsluiting of een groene
draadafsluitingen met een maaswijdte van minimum 4 cm en
een hoogte van maximum 2 m;
de aanleg, het verharden of vernieuwen van paden en terrassen
in functie van de openstelling voor het publiek of het gebruik als
tuin; deze verhardingen worden gerealiseerd in een losse
verharding;
de oprichting van constructies die nodig zijn voor de aanleg en de
inrichting en het onderhoud van het park in functie van de
openstelling voor het publiek zoals berghokken en luifels;;
het vellen van bomen om veiligheidsredenen of in geval van
ziekte die tot afsterven leidt;
werken, handelingen en voorzieningen die nodig zijn voor het
beheer van de vijver, volgens de principes van natuurtechnische
milieubouw;
werken, handelingen en voorzieningen die nodig zijn voor het
beheer, het herstel en het eventueel bijbouwen van de
parkmuur;
werken, handelingen en voorzieningen die nodig zijn voor het
behoud, de bescherming, het herstel en de ontwikkeling van
natuurwaarden.
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3.3.2

Verbouwen, herbouwen en uitbreiden van de bestaande bebouwing is
toegelaten indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

Hier worden geen specifieke voorschriften (oppervlakte, hoogte, diepte,
bouwlagen,…) gegeven voor een eventueel nieuwbouwvolume aangezien het
voldoen aan de hiernaast gestelde voorwaarden een voldoende kader vastleggen
waarbinnen een ontwerp kan opgemaakt worden.

De functie van de bebouwing sluit aan bij de functie van het
kasteel of kasteelpark (bv. conciërgewoning)
De verbinding tussen de Beukendreef en het kasteelpark moet
blijven bestaan, de poortconstructie kan wel aangepast,
verbouwd of geïntegreerd worden in een nieuwe constructie.

Een aanvraag zal ook steeds moeten voorgelegd worden aan het agentschap ROVlaanderen, onroerend erfgoed.

·
·

De nieuwbouwconstructie mag geen afbreuk doen aan de erfgoedwaarde
van de bestaande bebouwing of van het kasteelpark.

3.3.3

TOELICHTING

Deelzone 3 A Toegangsgebouw

Een nieuw volume kan ofwel in harmonie met de bestaande situatie worden
vormgegeven of kan gezien worden als een contrastrijke versterking van de
bestaande situatie.

Deelzone 3B Kasteel
Nieuwe bebouwing in deze deelzone is toegelaten indien voldaan is aan
volgende voorwaarden:
·
·

·
·

·
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De nieuwe bebouwing wordt opgericht in functie van een nieuwe
bestemming van het bestaande kasteel (bv. hotel, restaurant);
De hoofdactiviteit van de nieuwe functie dient plaats te vinden in
het kasteel, de nieuwbouw mag deze functie enkel aanvullen. De
nieuwe functie mag dus niet enkel in de nieuwbouw
plaatsvinden;
De nieuwbouw mag geen afbreuk doen aan de erfgoedwaarde
van de bestaande gebouwen of van het kasteelpark;
De bestaande bebouwing blijft het beeldbepalende element, het
nieuw op te richten gebouw mag de bestaande bebouwing niet
overheersen;
Er dient gemotiveerd te worden waarom de nieuwe bebouwing
noodzakelijk is om de nieuwe functie in het kasteel te kunnen
uitoefenen.

Hier worden geen specifieke voorschriften (oppervlakte, hoogte, diepte,
bouwlagen,…) gegeven voor een eventueel nieuwbouwvolume aangezien het
voldoen aan de hiernaast gestelde voorwaarden een voldoende kader vastleggen
waarbinnen een ontwerp kan opgemaakt worden.
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3.4

RECHT VAN VOORKOOP

3.4.1

Recht van Voorkoop

TOELICHTING

In het parkgebied wordt een recht van voorkoop gevestigd, zoals bedoeld
in artikel 63 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening. De rangorde voor de uitoefening van het recht
wordt als volgt vastgesteld: (1) de gemeente; (2) Vlaamse Gewest; (3)
provincie West-Vlaanderen.
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4.

ZONE 4: OPENBAAR DOMEIN

4.1

BESTEMMING

TOELICHTING

Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en daarbijhorende vrije
ruimten zoals groenvoorzieningen en voetpaden, en is eveneens bestemd
voor voorzieningen inzake het normaal functioneren van het verkeer en de
aanwezige boven- en ondergrondse leidingen.
Binnen deze
onderscheiden:
-
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bestemmingszone

worden

volgende

deelzones

marktplein
kerkomgeving;
rand parkgebied
parkeerterrein;
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4.2

TOELICHTING

INRICHTING EN BEHEER

Binnen het openbaar domein gevormd door de straten, de voet- en
landwegen, het marktplein en kerkomgeving, de randparkzone en het
parkeerterrein kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas,
water, T.V.-distributie, telefoon, riolering enz. aangelegd worden.
Bij de inrichting van de zones binnen het openbaar domein moet zoveel
mogelijk geïnfiltreerd worden waar mogelijk en gewerkt worden met
vertraagde afvoer indien de bodem of het gebruik niet toelaten dat met
infiltratie gewerkt wordt.
Voor de organisatie van de parkeermogelijkheden in het centrumgebied
wordt uitgegaan van het stand-still principe. Dit werd vastgelegd door de
gemeente in het mobiliteisplan.

Op 8 juli 1998 keurde de gemeenteraad het mobiliteitsconvenant goed. Het
mobiliteitsconvenant is een samenwerkingsakkoord tussen het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en de lokale besturen omtrent het verkeers - en
mobiliteitsbeleid.
Deze goedkeuring omvatte onder meer de opmaak van een mobiliteitsplan voor de
gemeente. Het plan werd opgemaakt door de groep Planning uit Brugge.
Het mobiliteitsplan is opgebouwd uit drie delen:
De oriëntatienota werd goedgekeurd door de auditcommissie op 12 november 2001.
De synthesenota werd voorlopig conform verklaard door de PAC op 9 september
2002.
Het beleidsplan werd goedgekeurd door de PAC op 9 februari 2004.
In 2009 werd een sneltoets opgemaakt, deze werd eveneens goedgekeurd door de
PAC op 20 april 2009.
Omtrent het parkeerbeleid wordt in het beleidsplan uitgegaan van het stand-still
principe.

De materiaalkeuze voor de verharding wordt vrij gelaten, doch moet bij de
inrichting van de verschillende zones (deelzones) gestreefd worden naar
een uniformiteit in kleurtinten zodat de eenheid van het openbaar domein
tot uiting komt.
Het wegtracé kan door middel van asverschuiving verplaatst worden.
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De asverschuiving moet tot doel hebben om de zone tussen de gevels en de nieuwe
rijbaan in te richten als zone voor voetgangers, terraszone bij horeca, laad- en
loszone, langsparking….
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4.3

SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
VOOR DE DEELZONES BINNEN HET OPENBAAR
DOMEIN.

4.3.1

Deelzone 4A: markt
De inrichting en beheer zijn gericht op het creëren van een aangename
verblijfsomgeving die als plein wordt ervaren. De pleinfunctie dient hier
tevens voldoende groene elementen te bevatten.
De inrichting van het plein moet toelaten dat evenementen zoals
wekelijkse markt, opstelling kermis, kerstmarkt of andere feestelijkheden
op dit plein kunnen ingericht worden.
Alle bescheiden constructies die nodig zijn of kunnen bijdragen tot het
realiseren van het plein zijn toegelaten, het betreft hier o. a. lage muurtjes,
hellingen, straatmeubilair, fietsenstallingen, schuilhuisjes, info standen,
waterpartij.

TOELICHTING

Bij de inrichting van de zones binnen het openbaar domein moet zoveel mogelijk
geïnfiltreerd worden waar mogelijk en gewerkt worden met vertraagde afvoer indien
de bodem of het gebruik niet toelaten dat met infiltratie gewerkt wordt.

Het is de bedoeling om het parkeren op het marktplein terug te dringen en er een
volwaardig plein van te maken. Eventueel beperkte parkeervoorzieningen (bv.
langsparkeren, mindervaliden-parkings, ceremonie …) kunnen overwogen worden
zolang deze het plein niet domineren.

Binnen deze deelzone kunnen ook parkeerplaatsen voorzien worden,
indien rekening gehouden wordt met het stand-still principe binnen het
centrumgebied.

4.3.2

Deelzone 4B: rand parkgebied
De inrichting en beheer zijn gericht op het verbeteren van de
toegankelijkheid en de visuele integratie van het kasteelpark in het
centrumgebied.
De oude functie als tuinruimte binnen het kasteelpark dient herkenbaar te
zijn in de materialisering of inplanting van constructies binnen deze
deelzone.

Het betreft hier een oude tuinruimte die deel uitmaakte van het parkgebied. Een
doordachte invulling van deze ruimte kan de indeling van de oude tuinruimte terug
zichtbaar maken.

Alle bescheiden constructies die nodig zijn voor de organisatie van deze
zone zijn toegelaten, het betreft hier o. a. lage muurtjes, hellingen,
straatmeubilair, fietsenstallingen, schuilhuisjes, info standen, waterpartij.

82

GRUP CENTRUM INGELMUNSTER | Studiebureau Demey

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING

In de rand van het parkgebied wordt bebouwing toegelaten die een in
functie staat van het publiek gebeuren op de markt en in het parkgebied
zoals: info-stand, overdekte fietsenstalling, beperkte horeca en overdekte
rust- en verblijfsruimte. De maximale oppervlakte van deze constructies is
150 m², de maximale hoogte 3.50 m.

4.3.3

Deelzone 4C:
kerkomgeving
De inrichting en beheer zijn gericht op het creëren van een aangename
verblijfsomgeving en het creëren van de nodige ruimte voor ceremoniële
functies. In de kerkomgeving ligt de nadruk op het voorzien van de nodige
aangename verblijfsruimte rond de kerk en het positioneren van de
bouwwerken die zich rond de kerk bevinden: kapel, ommegang en
standbeeld.

Bij de inrichting van de zones binnen het openbaar domein moet zoveel mogelijk
geïnfiltreerd worden waar mogelijk en gewerkt worden met vertraagde afvoer indien
de bodem of het gebruik niet toelaten dat met infiltratie gewerkt wordt.

De inrichting moet er op gericht zijn om de toegankelijkheid tussen het
gemeentehuis en het markplein te bevorderen en deze twee omgevingen
beter op elkaar te laten aansluiten met respect voor het cultuurhistorische
karakter van deze zone.
De positie van de (geklasseerde) monumenten binnen deze deelzone kan
gewijzigd worden.
Alle bescheiden constructies die nodig zijn voor de organisatie van de
kerkomgeving zijn toegelaten, het betreft hier o. a. lage muurtjes,
hellingen, straatmeubilair, fietsenstallingen, schuilhuisjes, info standen,
waterpartij.

De monumenten en beelden kunnen binnen deze zone herschikt worden in zoverre
er gunstig advies wordt verleend door het agentschap RO-Vlaanderen, onroerend
erfgoed.

In deze zone wordt de nodige zorg besteed aan de integratie van
voldoende groen in de omgeving.
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TOELICHTING

Deze zone is bestemd voor de aanleg van parkingvoorzieningen. Hierbij
dient rekening gehouden met het stand-still principe in het
centrumgebied, vastgelegd in het mobiliteitsplan.

Kleinschalige materialen onder de vorm van grasdallen, honinggraatstructuur met
ingezaaide grassen en/of steenslag met een fijne korrelgrootte worden aanbevolen.
Dit om een ruimtelijk interessant beeld te bekomen en de nodige voorzieningen te
kunnen aanleggen voor het vertraagd afvoeren en infiltreren van het hemelwater
afkomstig van verharde oppervlakten en gebouwen.

Deelzone 4D: Gemeenteparking

Er wordt indien mogelijk gewerkt met kleinschalige waterdoorlatende
materialen.
Er wordt gestreefd naar een maximale infiltratie van het regenwater in de
bodem. Indien infiltratie onmogelijk is omwille van de bodem
(ondoorlaatbaar) of het gebruik (vb circulatiezones) moet geopteerd
worden voor vertraagde afvoer.
De parking dient een groene aankleding te krijgen.
Er dient minstens één hoogstamboom per 10 parkeerplaatsen te worden
voorzien.

De groene aankleding dient een samenhangend geheel te vormen met de andere
deelzone. Voor de parking moeten naast voldoende hoogstammen ook enkele
laagstammige beplantingen voorzien worden om tussen de geparkeerde wagens voor
wat afscheiding te zorgen.

Bron: 360/Bas Smets/Omgeving/ARA/Ney & Partner
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5.

ZONE 5: PRIVATE TOEGANG MET
NABESTEMMING OPENBAAR DOMEIN

5.1

BESTEMMING

TOELICHTING

Deze zone is bestemd voor private wegenis en daarbijhorende vrije
ruimten zoals groenvoorzieningen en voetpaden, en is eveneens bestemd
voor voorzieningen inzake het normaal functioneren van het verkeer en de
aanwezige boven- en ondergrondse leidingen.
Indien het private karakter van de zone verdwijnt gelden de voorschriften
van zone 4: openbaar domein.

5.2

INRICHTING EN BEHEER

De Inrichting en beheer van deze zone zijn gericht op de vlotte ontsluiting
van de achterliggende loods en de mogelijke ontsluiting van toekomstige
(woon)ontwikkelingen op de aanpalende percelen.
De zone mag 100% verhard worden.
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