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3 SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 
INFORMATIEF 
toelichting bij de gewenste ruimtelijke context 

VERORDENEND 
stedenbouwkundige voorschriften 

  
ARTIKEL 1: ZONE VOOR CENTRUMFUNCTIES 
 
Categorie van gebiedsaanduiding: 1° wonen 
Het plangebied valt onder de subcategorie 1° a) ‘woongebied’: in hoofdzaak bestemd voor wo-
nen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
 

 
ART 1: ZONE VOOR CENTRUMFUNCTIES 

   
  

1.1 Bestemming 
 

Om de samenhang te versterken dienen in het kernwinkelgebied rond de 
Gemeenteplaats - Biest op de gelijkvloerse verdieping verplicht handelsac-
tiviteiten plaats te vinden (eventueel gekoppeld met de bovenliggende ver-
dieping ) 
 
In het gebied er rond kunnen (maar moeten geen) handelsactiviteiten 
plaatsvinden op de gelijkvloerse verdieping eventueel gekoppeld met de 
bovenliggende verdieping 
 

1.1.1 Algemeen 
De zone is bestemd voor centrumfuncties. 
• wonen  
• kleinhandel 
• horeca 
• openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen 
• kantoren en diensten 
• socio-culturele voorzieningen 
• recreatieve voorzieningen 
• publieke groene en verharde ruimten 
 
In het hoofdgebouw, moet minstens één woongelegenheid worden voorzien. 
 



Artikel 1: zone voor CENTRUMfuncties 
 

  
295839_03_ontwerp_vs_b

Pagina 14 van 71
 

INFORMATIEF 
toelichting bij de gewenste ruimtelijke context 

VERORDENEND 
stedenbouwkundige voorschriften 
 
1.1.2 Overdruk ‘ verplichting handelszaken’ 

 
Overdruk ‘ verplichting handelszaken’ 

  
In de gebieden die zijn aangeduid als verplichting handelszaken is de gelijkvloerse verdieping 
van het hoofdgebouw enkel bestemd voor kleinhandel en horeca. 
 
1.1.3 Overdruk ‘ extra stimulans handelszaken’ 
 

 
Overdruk ‘ extra stimulans handelszaken’ 

 
In de gebieden die zijn aangeduid als extra stimulans handelszaken kunnen (maar moeten 
geen) handelsactiviteiten op de gelijkvloerse verdieping voorzien worden.  
 
 

  
1.2 Inrichting en/of beheer 
 

Om de centrumbeleving in deze zone te versterken wordt er gestreefd naar 
een aaneengesloten winkelfront. Daartoe dient de bebouwing ingeplant te 
worden op de grens met het openbaar domein (en dus niet terugliggend) en 
In gesloten bebouwing. 
 
 
De kroonlijsthoogte wordt in het centrum lichtjes verhoogd zodanig dat han-
delsfuncties op de gelijkvloerse verdiepingen een hogere plafondhoogte 
kunnen hebben dan de klassieke 3 m. 

1.2.1 Inplanting van het hoofdgebouw 
• De zone is bestemd voor gesloten bebouwing 
• Voor nieuwe verkavelingen in deze zone is enkel gesloten bebouwing toegestaan 
• Er is een vaste voorbouwlijn: de hoofdgebouwen worden op de grens met de zone voor 

openbare wegenis (zone 16) ingeplant. Een plaatselijk terugspringende voorbouwlijn tot 
maximum 0,60 m kan worden toegestaan indien de ruimtelijke meerwaarde ervan wordt aan-
getoond; de verspringing ligt  op min. 3,00 m van de zijdelingse perceelsgrens. 

 
1.2.2 Dimensionering en voorkomen van het hoofdgebouw 
• Dakvorm: hellend dak, maximale helling van 45° 
• Bouwhoogte:  
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Maximum gabariet/enveloppe voor bebouwing aan de Gasthuisstraat, Biest, 
Lessiusstraat en Gemeenteplaats met enkel wonen 

 
Maximum gabariet/enveloppe voor de bebouwing in de Nollekensweg, Hof-
straat en Lange Pad 
 

° voor alle gevels die worden opgericht aan de Gasthuisstraat, Biest, Lessiusstraat en Ge-
meenteplaats en hoekgebouwen die binnen de ‘verplichte stimulans handelszaken’ vallen 
is:  
− de kroonlijsthoogte minimum 7,00 m en maximum 8,00 m; 
− de nokhoogte maximum 12,50 m: 

° voor alle overige situaties is:  
− de kroonlijsthoogte maximaal 7,00 m tot op een diepte van 13,00 m vanaf de voorge-

vellijn. Hierna is de bouwhoogte beperkt tot 4,00 m en is een afwerking met plat dak 
verplicht. 

− de nokhoogte maximum 11,50 m: 
° van deze hoogten kan in geval van aaneengesloten bebouwing maximaal 1,00m worden 

afgeweken om aan te sluiten bij een bestaand vergund gebouw 
 

• Bouwdiepte:  
° in functie van wonen bedraagt de bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping minimum 

8,00m en maximaal 17,00 m, mits het respecteren van een tuinzone van minimaal 10,00 
m tussen de achtergevel en de achterste perceelsgrens; 

° de bouwdiepte op de verdiepingen is steeds beperkt tot 13,00 m 
 

 
Overdruk ‘ verplichting handelszaken’ 

 
Overdruk ‘ extra stimulans handelszaken’ 

 
° in de gebieden met verplichte en extra stimulans van handelszaken (overdruk) bedraagt 

de gelijkvloerse verdieping in functie van niet residentiële centrumfuncties maximaal 
50,00 m op voorwaarde dat een bouwvrije strook van minimaal 5,00 m ten opzichte van 
de achterste perceelsgrens wordt gevrijwaard. 
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Maximum gabariet/enveloppe voor de bebouwing in functie van kleinhandel 
of andere nevenfuncties  
 
Om kleinhandel te stimuleren worden specifieke inrichtingsmogelijkheden 
gegeven op de gelijkvloerse verdieping, zowel wat de bebouwde als de niet 
bebouwde ruimte betreft. Bij deze profielen kan de bebouwing op de gelijk-
vloerse verdieping in functie van handel over quasi de volledige diepte van 
het perceel, teneinde te komen tot grotere handelsoppervlaktes  
 
Als referentiepeil voor de bouwhoogte wordt het niveau van de aanpalende 
wegenis genomen waarlangs het perceel ontsloten wordt. De kroonlijst-
hoogte wordt gemeten vanaf het trottoir niveau tot aan de bovenkant van de 
kroonlijst of tot aan de onderkant van de dakoversteek. 
 
 
Onder het dak kan een duplex voorzien worden zolang deze voldoende 
kwalitatief is (lichtinval, buitenruimte,…) en slechts 1 woning (of een deel 
van een woning) bevat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 Aantal bouwlagen 
• Maximaal 3 bouwlagen zijn toegelaten; indien onderdaks onderdaks 2 kwalitatieve bouwla-

gen kunnen worden voorzien zijn maximum 4 bouwlagen toegelaten op voorwaarde dat de 
onderdakse bouwlagen maximum één woning bevatten 

• Bij collectieve woonvormen wordt het aantal bouwlagen niet beperkt op voorwaarde dat de 
maximale dimensionering van het hoofdgebouw wordt gerespecteerd 
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1.2.4 Gemeenschapsvoorzieningen 
Op percelen die grenzen aan een zone voor gemeenschapsvoorzieningen (art 17) kan voor de 
bouw van gemeenschapsvoorzieningen afgeweken worden van de voorschriften qua inplanting 
en dimensionering van het hoofdgebouw op voorwaarde dat de bebouwing aansluit op die van 
de aanpalende zone en goed wordt ingepast in de omgeving. 
 
Volgende aspecten zullen hierbij beoordeeld worden: 

• geen hinder creëren qua lichtinval, bezonning en privacy naar de aanpalende percelen; 
• een materiaalgebruik dat aansluit bij dat van de aanpalende gebouwen of er positief 

mee contrasteert; 
• het project dient aan te sluiten bij de korrelgrootte van het omringende weefsel door de 

maat van de nieuwe kavels af te stemmen op de maat van de bestaande kavels; een 
project dat is afgestemd op de schaal van de omringende bebouwing; 

• het project dient aan te sluiten op de kroonlijsthoogte van het omringende bestaande 
weefsel zoals bepaald in de bijzondere voorschriften; 

• het project overschrijdt de ruimtelijke draagkracht niet; 
• het bestaan van een kwaliteitsvolle relatie tussen de oude en nieuwe architectuur en 

het bestaande weefsel. 
 
1.2.5 Bijgebouwen en aanhorigheden 
• Per perceel wordt één van het hoofdgebouw vrijstaand bijgebouw toegestaan; 
• De inplanting van bijgebouwen moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

° het bijgebouw moet worden ingeplant in de achtertuin;  
° achter de achtergevel van het hoofdgebouw wordt minimum 10,00 m gevrijwaard als tuin; 
° het bijgebouw kan worden ingeplant tot op 1,00 m van de perceelsgrens; 
° een vrijstaand bijgebouw kan in de achtertuin ook op of tegen de perceelsgrens worden 

geplaatst als het tegen een bestaande scheidingsmuur opgericht wordt en als de schei-
dingsmuur niet gewijzigd wordt; 

° mits akkoord met de aangrenzende eigenaars mogen vrijstaande woningbijgebouwen en 
–aanhorigheden ook tegen een nieuwe, gemetste scheidingsmuur worden opgericht.  

• De bouwhoogte bedraagt maximum 3,00 m; 
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1.2.6 Inrichting niet bebouwde ruimte 
• Indien er op het gelijkvloers enkel een woonfunctie aanwezig is, moet de niet bebouwde 

ruimte maximaal worden ingericht als tuin; beperkte verhardingen zijn enkel toegestaan in 
functie van terrassen of noodzakelijke toegangen en inritten 

• Indien er op het gelijkvloers een niet-woonfuctie aanwezig is, kan de niet bebouwde ruimte 
voor de aanleg van noodzakelijke parkeerruimte worden verhard; 

 
 

 1.3 Beheer  
 

 Vergunning nieuwbouw hoofdgebouw enkel na of gelijktijdig met vergunning van afbraak van 
constructies die niet overeenstemmen met de voorschriften 


