
Betreft:

Opglabbeek, 2de afdeling Opglabbeek, Sectie B, nrs. 362/R, 329/H, 329/D, 330/C, 334/C, 336/E, 362/S, 362/T,
337/N, 337/R, 338/K, 342/L, 3321E, 353/Z, 341/P, 342/R

Eigendom van: Landwaarts CVBA
Heerstraat 28
3910 Neerpelt

Autobushalte: zie stratenplan
Waterleiding: ter plaatse
Riolering: ter plaatse
Afvoeren oppervlaktewater: natuurlijk
Sociale kavels: vloerindex:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING LANGVELD OPGLABBEEK

Opglabbeek, 2de afdeling Opglabbeek "Langveld"

Woningsdichtheid/ha: 1 x 31: 1,9865=> ca. 15 woningen / ha

Projectzones (lot 33 en lot 32) worden ingevuld in een tweede fase.

1 / 10

Loti: 270 : 629 = 0.4293
Lot 2: 270 : 414 = 0.6522
Lot 3: 270 : 414 = 0.6522
Lot 4: 270 : 414 = 0.6522
Lot 5: 270 : 715 = 0.3776
Lot 6: 270: 1287= 0.2098
Lot 7: 270 : 904 0.2987
Lot 8: 270: 900 = 0.3000
Lot 9: 270 : 677 = 0.3988
Lot 1 0: 270 : 648 0.4167
Lot 11: 270 : 573 = 0.4712
Lot 12: 270: 392 = 0.6888
Lot 13: 270 : 413 0.6538
Lot 14: 270 : 381 0.7087
Lot 15: 270 : 439 = 0.6150
Lot 16: 270 : 444 = 0.6081
Lot 17: 270 : 449 = 0.6013
Lot 18: 270 : 662 = 0.4079
Lot 19: 270 : 615 = 0.4390
Lot 20: 270 : 555 = 0.4865
Lot 21: 270 : 540 = 0.5000
Lot 22: 270 : 689 = 0.3919
Lot 23: 270 : 669 = 0.4036
Lot 24: 270 : 494 = 0.5466
Lot 25: 270 : 509 = 0.5305
Lot 26: 270 : 520 = 0.5192
Lot 27: 270 : 514 = 0.5253
Lot 28: 270 : 957 = 0.2821
Lot 29: 270 : 926 = 0.2916
Lot 30: 270 : 788 = 0.3426
Lot 31: 270: 1334 = 0.2024

=

=
=

Opglabbeek, 2"° afdeling Opglabbeek 'Langveld"

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING LANGVELD OPGLABBEEK
_

Betreft:

Opglabbeek, 2de afdeling Opglabbeek, Sectie B, nrs. 362!R‚ 329/H, 329/D, 330IC‚ 334/C, 336/E, 362/S‚ 362/T,
337/N, 337/R, 338IK, 342/L, 332/E, 353/2, 341/P, 342/R

Eigendom van: Landwaarts CVBA

Heerstraat 28

3910 Neerpelt

1 ) Autobushalte: zie stratenplan
2) Waterleiding: ter plaatse
3) Riolering: ter plaatse
4) Afvoeren oppervlaktewater: natuurlijk
5) Sociale kavels: vloerindex:

Lot 1 270 629 0.4293
Lot 2 270 414 0.6522
Lot 3 270 414 0.6522
Lot 4 270 414 0.6522
Lot 5 270 715 0.3776
Lot 6 270 1287 0.2098
Lot 7 270 904 0.2987
Lot 8 270 900 0.3000
Lot 9 270 677 0.3988
Lot10 270 648 0.4167
Lot 11 270 573 0.4712
Lot 12 270 392 0.6888
Lot 13 270 413 0.6538
Lot 14 270 381 0.7087
Lot 15 270 439 0.6150
Lot 16 270 444 0.6081
Lot 17 270 449 0.6013
Lot 18 270 662 0.4079
Lot 19 270 615 0.4390
Lot 20 270 555 0.4865
Lot 21 270 540 0.5000
Lot 22 270 689 0.3919
Lot 23 270 669 0.4036
Lot 24 270 494 0.5466
Lot 25 270 509 0.5305
Lot 26 270 520 0.5192
Lot 27 270 514 0.5253
Lot 28 270 957 0.2821
Lot 29 270 926 0.2916
Lot 30 270 788 0.3426
Lot 31 270 : 1334 0.2024

Woningsdichtheid/ha: 1 x 31 : 1,9865 => ca. 15 woningen I ha

6) Projectzones (lot 33 en lot 32) worden ingevuld in een tweede fase.
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1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Opglabbeek, 2de afdeling Opglabbeek "Langveld"

1. VOORSCHRIFTEN ZONE VOOR OPEN BEBOUWING (loten 7,8 en 31)
EN ZONE VOOR HALFOPEN BEBOUWING (loten 1 t.e.m. 6 en 9 t.e.m. 30)

1.1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1.1.B. NEVENBESTEMMING

2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN)

2.1.A. TYPOLOGIE
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Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Er zijn meer dan voldoende voorzieningen
in de onmiddellijke omgeving.
Verkeersgenererende activiteiten zijn hier
ongewenst en de percelen zijn te klein om
meergezinswoningen mogelijk te maken.
Daarom wordt geopteerd VOW'

eeniezinswoningen.

De hoofdbestemming is wonen. Enkel grondgebonden
éérigezinswoningen (residentieel gebruik) worden toegelaten.

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals
nevenbestemmingen vreemd aan de
woonfunctie zelf.
Slechts een beperkt gedeelte van de
woning kan ingericht worden als
nevenbestemming. Het accent van de
verkaveling ligt immers op 'wonen'.

Enkel vrije beroepen en lokale diensten zonder loketfunctie
worden aanvullend toegelaten, voor zover ze behoren tot de
normale uitrusting van de woonomgeving en geen hinder
vormen voor de normale woonkwaliteit. De woonfunctie blijft
behouden als hoofdfunctie.

Hieronder wordt verstaan vb. een arts, het thuiskantoor van
een verzekeringsagent, een kapper, een grafisch vormgever,
kinderopvang,... De vrije beroepen moeten zich op een
discrete manier integreren in de woonomgeving.
Apothekers, bankfilialen, een postkantoor, een slager, een
bakker, een krantenwinkel, ... en dergelijke handelszaken met
verkoopsruimte of diensten met loketfunctie zijn binnen deze
zone NIET toegelaten.

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
De voorgestelde werken moeten optimaal
geintegreerd worden in hun ruimtelijke
omgeving. Dit houdt in dat zij inzake
dichtheid, terreinbezetting, inplanting,
terreinaanleg, vormgeving en
materiaalkeuze een harmonisch geheel
moeten vormen met de karakteristieke
landschappelijke en ruimtelijke context.

Binnen de verkaveling wordt gekozen voor:
- grotendeels de typologie van 'halfopen

bebouwing',
- deels het type 'open bebouwing'

1. Open bebouwing is voorzien: lot 7, lot 8 en lot 31.

2. Halfopen bebouwing, met ééri blinde gevel op de
perceelsgrens, is voorzien op de overige loten met
name: lot 1 t.e.m. lot 6 en lot 9 t.e.m. lot 30.

Dit zoals weergegeven op het verkavelingsplan.
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[TA. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Toelichting Stedenbouwkundigvoorschrift
Er zijn meer dan voldoende voorzieningen De hoofdbestemming is wonen. Enkel grondgebonden
in de onmiddellijke omgeving. ééngezinswoningen (residentieel gebruik) worden toegelaten.
Verkeersgenererende activiteiten zijn hier
ongewenst en de peroelen zijn te klein om
meergezinswoningen mogelijk te maken.
Daarom wordt geopteerd VOOI'

eengezinswoningen.

1.1.B. NEVENBESTEMMING

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Woningsplitsing is niet toegelaten. evenals Enkel vrije beroepen en lokale diensten zonder loketfunctie
nevenbestemmingen vreemd aan de worden aanvullend toegelaten, voor zover ze behoren tot de
woonfunctie zelf. normale uitrusting van de woonomgeving en geen hinder
Slechts een beperkt gedeelte van de vormen voor de normale woonkwaliteit. De woonfunctie blijft

kan worden als behouden als hoofdfunctie.woning ingericht
nevenbestemming. Het accent van de
verkaveling ligt immers op 'wonen'. Hieronder wordt verstaan vb. een arts, het thuiskantoor van

een verzekeringsagent, een kapper, een grafisch vormgever,
kinderopvang,... De vrije beroepen moeten zich op een
discrete manier integreren in de woonomgeving.
Apothekers, bankfilialen, een postkantoor, een slager, een
bakker, een krantenwinkel, en dergelijke handelszaken met

verkoopsruimte of diensten met loketfunctie zijn binnen deze
zone NIETËgelaten.

I 2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN)

2.1 .A. TYPOLOGIE

Toollchtinl Stodenbouwkundlg voorschrift
De voorgestelde werken moeten optimaal 1 Open bebouwing is voorzien: lot 7, lot 8 en lot 31.
geïntegreerd worden in hun ruimtelijke
omgeving. Dit houdt in dat zij inzake 2 Halfopen bebouwing, met één blinde gevel op de
dichtheid, inplanting, peroeelsgrens, is voorzien op de overige Ioten metterreinbezetting,

en name: Iot 1 t.e.m. lot 6 en lot 9 t.e.m. lot 30.terreinaanleg, vormgeving

materiaalkeuze een harmonisch geheel
moeten von'nen met de karakteristieke Dit zoals weergegeven op het verkavelingsplan.
landschappelijke en ruimtelijke context.

Binnen de verkaveling wordt gekozen voor:
_ grotendeels de typologie van 'halfopen

bebouwing',
_ deels het type ‘open bebouwing
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2.1.C. BOUVVVOLUME

Opglabbeek, 2de afdeling Opglabbeek "Langveld"

2.1.B. INPLANTING
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Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Bij de inplanting van de gebouwen moet
zoveel mogelijk rekening gehouden worden
met de kwaliteit van de bestaande
ruimtelijke structuur. Er moet tevens
gestreefd worden naar het behoud en de
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van
het openbaar domein, van de omliggende
percelen en van het eigen perceel.

Loten 1 te.m. 28: halfopen en open bebouwing
De terreinbezefting (incl. bijgebouwen) is max. 40% en de
vloerterreinindex (VIT) is max. 0.8.

VOORBOUWLIJN
De voorbouwlijnen zijn zoals aangegeven op het
inplantingsplan.

- In- en uitsprongen ten opzichte van de voorgevelbouwlijn
zijn toegestaan met een maximum van 1m en over 50%
van de gevel, zowel op het gelijkvloers als op de
verdieping.

INPLANTING
Op het verkavelingsplan wordt de bebouwingszone
aangegeven. Deze dient in alle gevallen aangehouden te
worden.

- De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt max.17m. en
de bouwdiepte op de verdieping bedraagt max. 14m., met
in achtname van een min. afstand van 6m. t.o.v. de
achterste perceelsgrens.

- Vrije gevels liggen overal op min. 3m. van de zijdelingse
perceelsgrenzen.

Loten 29 t.e.m. 31: halfopen en open bebouwing

VOORBOUWLIJN
De voorbouwlijnen zijn zoals aangegeven op het
inplantingsplan.

INPLANTING
Op het verkavelingsplan wordt de bebouwingszone
aangegeven. Deze dient in alle gevallen aangehouden te
worden.

- De bouwdiepte bedraagt max. 13m.
- De breedte van de woning bedraagt min. 7m.
- Vrije gevels liggen overal op min. 4m. van de zijdelingse

perceelsgrenzen.

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
De architecturale uitwerking moet op een
eigentijdse, kwaliteitsvolle manier de
ruimtelijke integratie realiseren.
Zo moeten inplanting, vormgeving,
maatvoering, materiaalkeuze, enz. niet
alleen bepaald worden rekening houdend
met de eigen bouwkavel, maar moet er in
de eerste plaats ook gezorgd worden voor
een kwaliteitsvolle relatie met:
- Het openbaar domein door inplanting,

buitenaanleg,...
- De omliggende kavels door het

garanderen van een normale lichtinval,

Loten 1 te.m. 28: halfopen en open bebouwing

BOUWHOOGTE EN DAKVORM
Maximaal twee bouwlagen onder de kroonlijst.

De kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw is max. 6,5m.
t.o.v. de as van de weg.
De nokhoogte van het hoofdgebouw is maximaal 10m.
t.o.v de as van de weg.

_ Voor het hoofdgebouw is de dakvorm vrij.

Voor de meerdiepte van het gelijkvloers t.o.v. de verdieping is
slechts 1 bouwlaag toegestaan, met een vrije dakvorm. De

Opglabbeek. 2“ afdeling Opglabbeek “Langveld'

2.1.B. INPLANTING

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Bij de inplanting van de gebouwen moet
zoveel mogelijk rekening gehouden worden Loten 1 t.e.m. 28: halfopen en open bebouwing
met de kwaliteit van de bestaande De terreinbezetting (incl. bijgebouwen) is max. 40% en de
ruimtelijke structuur. Er moet tevens vloerterreinindex (VIT) is max. 0.8.
gestreefd worden naar het behoud en de
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van VOORBOUWLIJN
het openbaar domein, van de omliggende zoalsDe voorbouwlijnen zijn aangegeven op het
percelen en van het eigen perceel. inplantingsplan.

_ ln- en uitsprongen ten opzichte van de voorgevelbouwlijn
zijn toegestaan met een maximum van 1m en over 50%
van de gevel, zowel op het gelijkvloers als op de
verdieping.

INPLANTING
Op het verkavelingsplan wordt de bebouwingszone
aangegeven. Deze dient in alle gevallen aangehouden te
worden.

De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt max.17m. en
de bouwdiepte op de verdieping bedraagt max. 14m., met
in achtname van een min. afstand van 6m. t.o.v. de

achterste perceelsgrens.

Vrije gevels liggen overal op min. 3m. van de zijdelingse
perceelsgrenzen.

Loten 29 t.e.m. 31: halfopen en open bebouwing

VOORBOUWLIJN
De voorbouwlijnen zijn zoals aangegeven op het

inplantingsplan.

INPLANTING
Op het verkavelingsplan wordt de bebouwingszone
aangegeven. Deze dient in alle gevallen aangehouden te
worden.

De bouwdiepte bedraagt max. 13m.
De breedte van de woning bedraagt min. 7m.
Vrije gevels Iiggen overal op min. 4m. van de zijdelingse
perceelsgrenzen.

2.1 .C. BOUWVOLUME

ToelichtinL Stedenbouwkundig voorschrift
De architecturale uitwerking moet op een
eigentijdse, kwaliteitsvolle manier de Loten 1 t.e.m. 28: halfopen en open bebouwing
ruimtelijke integratie realiseren.
Zo moeten inplanting, vormgeving, BOUWHOOGTE EN DAKVORM
maatvoering, materiaalkeuze, enz. niet Maximaal twee bouwlagen onder de kroonlijst.
alleen bepaald worden rekening houdend _ De kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw is max. 6,5m.
met de eigen bouwkavel, maar moet er in t.o.v. de as van de weg.
de eerste plaats ook gezorgd worden voor _ De nokhoogte van het hoofdgebouw is maximaal 10m.
een kwaliteitsvolle relatie met: t.o.v. de as van de weg.
_ Het openbaar domein door inplanting, ..

buitenaanleg,…
Voor het hoofdgebouw is de dakvorm vrij.

_ doorDe omliggende kavels het Voor de meerdiepte van het gelijkvloers t.o.v. de verdieping is
garanderen van een normale lichtinval, slechts 1 bouwlaag toegestaan, met een vrije dakvorm. De
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Opglabbeek, 2 afdeling Opglabbeek "Langveld"
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bezonning, privacy, enz., (vooal dan
wat betreft de inplanting van de tweede
bouwlaag, het voorzien van terrassen
op de verdieping, enz.)

max. kroonlijsthoogte bedraagt 3,5m. De max. nokhoogte
bedraagt 4,5m.

Bij de halfopen bebouwingen bepaalt de eerste aanvrager
de kroonlijsthoogte en het profiel van de zijgevel. De
tweede aanvrager dient deze kroonlijsthoogte en voorste
dakhelling te volgen. Gemene muurdelen worden
opgetrokken in volwaardig metselwerk.

UITSPRONGEN
- In- en uitsprongen ten opzichte van de voorgevelbouwlijn

zijn toegestaan met een maximum van 1m en over een
max. 50% van de gevel, zowel op het gelijkvloers als op
de verdieping.

- In hellende dakvlakken zijn uitbouwen met een verticale
wand evenwijdige aan de voorgevel toegelaten. De
breedte van deze uitbouwen is max. 50% van de breedte
van de voorgevel met een absoluut maximum van 4 meter
breed.

VLOERPEIL
Het vloerpeil bedraagt min. 0.40m. en max. 0.60m. boven de
as van de weg.

ledere woning beschikt over min. 1 GARAGES
In het bouwvolume kan een garage of carport voorzien
worden. (Half)ondergrondse garages worden niet toegelaten.

autostandplaats.

Garages kunnen ook worden voorzien in een bijgebouw zoals
verder beschreven in punt 2.2B.

Loten 29 Le.m. 31: haffopen en open bebouwing

Voorschriften zijn atkomstig uit: 'stedenbouwkundige BOUWHOOGTE EN DAKVORM
erfdienstbaarheden: bijzonder plan van aanleg
"Langveld".

Maximaal ééri bouwlaag onder de kroonlijst.
- De kroonlijsthoogte bedraagt max. 4m. en min. 2,80m.

t.o.v. het gem. peil boordsteen wegenis.
- Er is verplichtend een zadeldak of samengestelde vormen

van zadeldaken te voorzien, met een helling van 20 tot
40°.

UITSPRONGEN
Op de vlakken vastgesteld door de bouwlijnen mogen meer
dan 15cm uitspringen:
- de kroonlijst tot maximum 0,50m.
- in de voorgevel in de zone non-aedificandi van op het

maaiveld, losstaande uitbouwen van max. 0,50m. en op
min. 1m. van de aslijn der gemeenschappelijke muren.

- in de open zijgevels van het hoofdbouw, enkel op de
verdieping, een open uitbouw of luifel met een max.
uitsprong van 0,50m.

- aan de achtergevel, op de verdiepingen, een open
uitbouw van max. 0,80m. en op min. 1m. van de aslijn van
de gemeenschappelijke muren.

- Dakvensters
In het dakvlak mogen rechtstaande vensters met hor.
platte afdekking ingebouwd worden. De opp. van het
voorvlak van deze vensters, omraming inbegrepen, mag
max. 1 /8ste bedragen van de opp. van het dakvlek waarin
ze gebouwd worden. De aan te brengen vensters moeten
hun waterdorpel in het schuine dakvlak aanvangen, zodat
de dakbedekking ononderbroken doorloopt tussen de
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bezonning, privacy, enz., (vooal dan max. kroonlijsthoogte bedraagt 3,5m. De max. nokhoogte
wat betreft de inplanting van de tweede bedraagt 4,5m.
bouwlaag, het voorzien van terrassen
op de verdieping, enz.) Bij de halfopen bebouwingen bepaalt de eerste aanvrager

de kroonlijsthoogte en het profiel van de zijgevel. De
tweede aanvrager dient deze kroonlijsthoogte en voorste
dakhelling te volgen. Gemene muurdelen worden

opgetrokken in volwaardig metselwerk.

UITSPRONGEN
_ ln- en uitsprongen ten opzichte van de voorgevelbouwlijn

zijn toegestaan met een maximum van 1m en over een
max, 50% van de gevel, zowel op het gelĳkvloers als op
de verdieping.

ln hellende dakvlakken zijn uitbouwen met een verticale
wand evenwijdige aan de voorgevel toegelaten. De
breedte van deze uitbouwen is max. 50% van de breedte

van de voorgevel met een absoluut maximum van 4 meter
breed.

VLOERPEIL
Het vloerpeil bedraagt min. 0.40m. en max. 0.60m. boven de
as van de weg.

M|edere woning beschikt over min.
1

autostandplaats. In het bouwvolume kan een garage of carport voorzien
worden. (Half)ondergrondse garages worden niet toegelaten.
Garages kunnen ook worden voorzien in een bijgebouw zoals
verder beschreven in punt 2.28.

Loten 29 t.e.m. 31: halfopen en open bebouwing

Voorschriñen zijn aflcomstig uit: ‘stedenbouwkundige BOUWHOOGTE EN DAKVORM
erfdienstbaarheden: bijzonder plan van aanleg

‘Langveld”.
Maximaal één bouwlaag onder de kroonlijst.
_ De kroonlijsthoogte bedraagt max. 4m. en min. 2,80m.

t.o.v. het gem. peil boordsteen wegenis.

Er is verplichtend een zadeldak of samengestelde vormen
van zadeldaken te voorzien, met een helling van 20 tot
40°.

UITSPRONGEN
Op de vlakken vastgesteld door de bouwlijnen mogen meer
dan 15cm uitspn'ngen:
_ de kroonlijst tot maximum 0,50m.
_ in de voorgevel in de zone non—aedificandi van op het

maaiveld, losstaande uitbouwen van max. 0,50m. en op

min.1m. van de aslijn der gemeenschappelijke muren.
in de open zijgevels van het hoofdbouw, enkel op de
verdieping, een open uitbouw of luifel met een max.
uitsprong van 0,50m.

aan de achtergevel, op de verdiepingen, een open
uitbouw van max. 0,80m. en op min. 1m. van de aslijn van
de gemeenschappelijke muren.
Dakvensters

In het dakvlak mogen rechtstaande vensters met hor.
platte afdekking ingebouwd worden. De opp. van het
voorvlak van deze vensters, omraming inbegrepen, mag
max. 1/8“ bedragen van de opp. van het dakvlak waan'n
ze gebouwd worden. De aan te brengen vensters moeten
hun waterdorpel in het schuine dakvlak aanvangen, zodat
de dgkbedekking ongnderbroken dœrlggg; tussgn dg L_
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2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM

Opglabbeek, 2d° afdeling Opglabbeek "Langveld"

kroonlijst en dakvensterconstructie. Het verticaal voorvlak
van de dakvensters moet geplaatst worden op min.
0,80m. in achteruitwijking op de bouwlijn van de
voorgevel. De hor. afstand van de dakvensterconstructie
tot de zijdelingse perceelsafscheiding en/of tot de bouwlijn
van de open zijgevel moet min. 1m. bedragen. De
dakvensterconstructie dient volledig in hout uitgevoerd te
worden.

VLOERPEIL
Het vloerpeil bedraagt min. 0.40m. en max. 0.60m. boven de
as van de weg.

GARAGES
Per woongebouw is min. 1 autobergplaats verplichtend.

AIle delen van dénzelfde constructie of groepsconstructie
moeten wat betreft de kroonlijst, de gevels en de
materialen (soort en kleur) één architecturale éénheid
uitmaken. De eerstbouwende geeft het verplichte
hoogtegabariet aan.

5 / 10

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Er wordt in het concept erg veel belang
gehecht aan het kader waarbinnen de
woningen tot stand kunnen komen. Dat
betekent dat initiatief tot het creeren van
architectuur de drijfveer zal zijn om deze
verkaveling tot een kwalitatieve
woonomgeving te laten worden.
Het concept van de verkaveling is dusdanig
dat binnen een minimum aan grenzen een
maximum aan architecturale vrijheid wordt
voorzien. Het residentieel karakter van de
verkaveling zal hoe dan ook door
materiaalgebruik onderstreept worden.

Er wordt gebruik gemaakt van esthetische en architectonisch
verantwoorde materialen die een duurzame constructie en
afwerking van de gebouwen garanderen en een architectuur
met een hoge beeldwaarde bewerkstelligen. Ze moeten
harmonisch passen in de omgeving en bovendien moeten ze
binnen de eigen kavel een onderling samenhangend geheel
vormen.

Loten 1 Le.m. 28: open en halfopen bebouwing

GEVELMATERIALEN
- Het hoofdmateriaal van de gevels is baksteen of een

gevelbepleistering, in elke mogelijke onderlinge
combinatie. Gevels kunnen als bijmateriaal maximum
voor 50% bestaan uit pannen- of leienbekleding, een
beplanking in hout of een gladde beplating in een
ander materiaal. Plinten in arduin of gelijkwaardig
materiaal zijn toegestaan.

- Alle zichtbaar blijvende zijgevels, ook die op of tegen
de perceelgrenzen, worden in dezelfde volwaardige
gevelmaterialen afgewerkt als de overige gevels.

- Gemene muurdelen worden opgetrokken in
volwaardig metselwerk.

- Bij gekoppelde woningbouw zal de eerste bouwer van
een gekoppelde woning de vrijblijvende delen van de
gemeenschappelijke zijgevel afwerken met een
weersbestendige bekleding in kunstleien of een
andere vlakke gevelbekleding in afwachting van het
bouwen van een tweede woning.

DAKBEDEKKING
- Het hoofdmateriaal van het dak is vrij te kiezen,

zolang het duurzame materialen betreft (geen
golfplaten, roofing,...).

V.‘
Opglabbeek, 2“ afdeling Opglabbeek “Langveld'

kroonlijst en dakvensterconstructie. Het verticaal voorvlak
van de dakvensters moet geplaatst worden op min.
0,80m. in achteruitwijking op de bouwlijn van de
voorgevel. De hor. afstand van de dakvensterconstructie
tot de zijdelingse perceelsafscheiding enlof tot de bouwlijn
van de open zijgevel moet min. 1m. bedragen. De
dakvensterconstructie dient volledig in hout uitgevoerd te
worden.

VLOERPEIL
Het vloerpeil bedraagt min. 0.40m. en max. 0.60m. boven de
as van de weg.

GARAGES
Per woongebouw is min. 1 autobergplaats verplichtend.

Alle delen van éénzelfde constructie of groepsconstructie
moeten wat betreft de kroonlijst, de gevels en de
materialen (soort en kleur) één architecturale éénheid
uitmaken. De eerstbouwende geeft het verplichte
hoogtflabariet aan.

2.1 .D. VERSCHIJNINGSVORM

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Er wordt in het concept erg veel belang Er wordt gebruik gemaakt van esthetische en architectonisch
gehecht aan het kader waarbinnen de verantwoorde materialen die een duurzame constructie en

woningen tot stand kunnen komen. Dat afwerking van de gebouwen garanderen en een architectuur
betekent dat initiatief tot het creëren van met een hoge beeldwaarde bewerkstelligen. Ze moeten
architectuur de drijfveer zal zijn om deze harmonisch passen in de omgeving en bovendien moeten ze
verkaveling tot een kwalitatieve binnen de eigen kavel een onderling samenhangend geheel
woonomgeving te laten worden. vormen.

Het concept van de verkaveling is dusdanig
dat binnen een minimum aan grenzen een Loten 1 t.e.m. 28: open en halfopen bebouwing
maximum aan architecturale vrijheid wordt
voorzien. Het residentieel karakter van de GEVELMATERIALEN
verkaveling zal hoe dan ook door _ Het hoofdmateriaal van de gevels is baksteen of een
materiaalgebruik onderstreept worden. gevelbepleistering, in elke mogelijke onderlinge

combinatie. Gevels kunnen als bijmateriaal maximum
voor 50% bestaan uit pannen- of leienbekleding, een

beplanking in hout of een gladde beplating in een
ander materiaal. Plinten in arduin of gelijkwaardig
materiaal zijn toegestaan.
Alle zichtbaar blijvende zijgevels, ook die op of tegen
de perceelgrenzen, worden in dezelfde volwaardige
gevelmaterialen afgewerkt als de overige gevels.
Gemene muurdelen worden opgetrokken in

volwaardig metselwerk.
Bij gekoppelde woningbouw zal de eerste bouwer van
een gekoppelde woning de vrijblijvende delen van de
gemeenschappelijke zijgevel afwerken met een

weersbestendige bekleding in kunstleien of een

andere vlakke gevelbekleding in afwachting van het
bouwen van een tweede woning.

DAKBEDEKKING
_ Het hoofdmateriaal van het dak is vrij te kiezen,

zolang het duurzame materialen betreft (geen
golfplaten, roofing,. . . ).
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2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN)

2.2.A. TYPOLOGIE

2.2.B. INPLANTING
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Loten 29 te.m. 31: open en halfopen bebouwing

GEVELMATERIALEN
Voorschriften zijn afkomstig uit: 'stedenbouwkundige
erfdienstbaarheden: bijzonder plan van aanleg
langveld" .

Alle buitengevels, en overige delen van het gebouw zullen
ultgevoerd worden volgens volgende voorschriften:

- Er dient gebruik gemaakt te worden van bruine
De architectuur van aile nieuwbouw zal bezande gevelsteen of veldovensteen als

waardig en eenvoudig zijn: hoofdmateriaal.

- ledere constructie of groepsconstructie - Als bijmateriaal kunnen alle duurzame materialen op

dient op architecturaal gebied in voorwaarde dat er 1 soort per woonhuis wordt

harmonie te zijn met de omgeving en toegepast en het over max. 10% van de gevelopp.

dienen tevens op zichzelf een wordt toegepast. Ze dienen esthetisch verantwoord

harmonisch geheel te vormen o.m. te zijn en aangepast in het kader van het gebouw en

gepast gebruik van de aard en kleur
van de materialen, verplichte eenzelfde

van de omgeving.
- In het geval van twee aan elkaar gekoppelde

hoogte van de kroonlijst van éenzelfde woningen dient een harmonisch geheel verkregen.

constructiegroep.
Hetzelfde hoofd- als bijmateriaal zowel wat de aard

- Alle van buitenaf zichtbaar blijvende als de kleur betreft, dient gebruikt bij twee aan elkaar

gevels, zowel van het hoofdgebouw als
van aanhorigheden, evenals de van de
op de openbare weg zichtbare delen
van het complex (schouwen
zullen uitgevoerd word'

enz.,...)
en in

welgevormde baksteen, natuur- of
kunstmatige steen, of andere

gekoppelde woningen.

Voor de gehele zone kan een afwijking verkregen worden,
voor zover deze afwijking de esthetische uitbouw niet in het
gedrang brengt.

DAKBEDEKKING
Er mag enkel gebruik gemaakt worden van zwarte dakpannenmaterialen die esthetisch kunnen

verantwoord worden en aangepast aan
het kader van het gebouw en de
omgeving.

of leien in horizontaal verband van natuurlijk kleur.

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
De bijgebouwen moeten complementair zijn
aan de residentiele hoofdbestemming en
er, qua vorm en afwerking, een
architecturaal geheel mee vormen,

De bijgebouwen worden opgedeeld in:

1. kleinschalige vrijstaande constructies ter
ondersteuning van de tuinfunctie. Hieronder wordt
verstaan: bergingen, hobbyserres, dierenhokken,
sauna's, bubbelbaden, zwembaden en pergola's, ...

2. garages / carports

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Het groene karakter
gevrijwaard te worden.

dient optimaal
Loten 1 te.m. 22 en loten 23A te.m. 28A: open en
haffopen bebouwing

1. KLEINSCHALIGE CONSTRUCTIES

Binnen de achtertuinstrook kunnen kleinschalige constructies
worden ingeplant, op voorwaarde dat ze worden opgenomen
binnen de groenstructuren van de tuin: sober en onopvallend.

- Uitzondering 1: de hoekpercelen. Hier worden
bijgebouwen ook toegestaan in de zijtuinstrook.

Opglabbeek, 2“ afdeling Opglabbeek 'Langveld'

Loten 29 t.e.m. 31: open en halfopen bebouwing

GEVELMATERIALEN
Voorschn'flen zijn afkomstig uit ‘stedenbouwkundige Alle buitengevels, en overige delen van het gebouw zullen
efidienstbaarheden: bijzonder plan van aanleg uitgevoerd worden volgens volgende voorschriften:
'Langveld'.

_ Er dient gebruik gemaakt te worden van bruine
bezande of veldovensteen als

De architectuur van alle nieuwbouw zal
gevelsteen

waardig en eenvoudig zijn:
hoofdmateriaal.

_
Als bijmateriaal kunnen alle duurzame materialen op

ledere constructie of groepsconstructie
voorwaarde dat er 1 soort per woonhuis wordt

dient op architecturaal gebied in

harmonie te zijn met de omgeving en
toegepast en het over max. 10% van de gevelopp.

dienen tevens op zichzelf een
wordt toegepast. Ze dienen esthetisch verantwoord
te zijn en aangepast in het kader van het gebouw en

harmonisch geheel te vormen o.m.
van de omgeving.

gepast gebruik van de aard en kleur
In het geval van twee aan elkaar gekoppelde

van de materialen, verplichte eenzelfde
hoogte van de kroonlijst van éénzelfde

woningen dient een harmonisch geheel verkregen.

constructiegroep.
Hetzelfde hoofd- als bijmateriaal zowel wat de aard
als de kleur betreft, dient gebruikt bij twee aan elkaar

Alle van buitenaf zichtbaar blijvende
gekoppelde woningen.

gevels, zowel van het hoofdgebouw als
van aanhon‘gheden, evenals de van de
op de openbare weg zichtbare delen

Voor de gehele zone kan een afwijking verkregen worden,
voor zover deze afwijking de esthetische uitbouw niet in het

van het complex (schouwen, enz.,...)
gedrang brengt.

zullen uitgevoerd worden in

welgevormde baksteen, natuur- of

kunstmatige steen, of andere
DAKBEDEKKING

materialen die esthetisch kunnen
Er mag enkel gebmik gemaakt worden van zwarte dakpannen
of leien in hon'zontaal verband van natuurlijk kleur.

verantwoord worden en aangepast aan

het kader van het gebouw en de
omgeving.

| 2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN)

2.2.A. TYPOLOGIE

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

De bijgebouwen moeten complementair zijn De bijgebouwen worden opgedeeld in:
aan de residentiële hoofdbestemming en

constructies terer, qua vorm en afwerking, een
1 kleinschalige vrijstaande

architecturaal geheel mee vormen. ondersteuning van de tuinfunctie. Hieronder wordt
verstaan: bergingen, hobbyserres, dierenhokken,

sauna's, bubbelbaden, zwembaden en pergola's,

2. garages I carports

2.2.B. INPLANTING

ç.

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Het groene karakter dient optimaal
gevrijwaard te worden. Loten 1 t.e.m. 22 en loten 23A t.e.m. 28A: open en

halfopen bebouwing

1 KLEINSCHALIGE CONSTRUCTIES

Binnen de achtertuinstrook kunnen kleinschalige constructies
worden ingeplant, op voorwaarde dat ze worden opgenomen
binnen de groenstructuren van de tuin: sober en onopvallend.

- Hier wordenUitzondering 1: de hoekpercelen.
bijgebouwen ook toegestaan in de zijtuinstrook.
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Deze kleinschalige constructies mogen niet zichtbaar zijn
vanaf het openbaar domein. Daarom wordt een afstand van
min. 1 m. t.o.v. de zijdelingse perceelsgrenzen bewaard.

Enkel bij halfopen bebouwing kan er een kleinschalige
tuinconstructie op de bebouwde zijdelingse perceelsgrens
worden opgetrokken.

Het plaatsen van een kleinschalige tuinconstructie op de
achterste perceelsgrens is mogelijk, mits toestemming van de
eigenaar van het achterliggend perceel. Indien hiervoor geen
toestemming wordt gegegeven, wordt de kleinschalige
tuinconstructie op een afstand van 1 m. t.o.v. de
perceelsgrens geplaatst.

2. GARAGES / CARPORTS

ledere woning moet over minstens 1 autostandplaats
beschikken. Autobergplaatsen zijn toegelaten maar niet
verplicht. Autobergplaatsen worden geïntegreerd in het
ontwerp van de woning. Deze garages of carports kunnen
zich in het hoofdgebouw of in een bijgebouw bevinden.

Garages / carports worden toegestaan in de achtertuinstrook
en in de zijtuinstrook mist voldaan aan volgende voorwaarde:

- De afstand tot de achterste perceelgrens bedraagt
6m.

- De afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen
bedragen 3m.

Uitzondering:
Indien deze gekoppeld worden voorzien en indien zij op min.
3m. uit de uiterste grens van de zone voor hoofdgebouwen
worden voorzien en mits schriftelijk akkoord van de buur,
kunnen deze op de zijdelingse perceelgrens worden voorzien.

Gemene muurdelen worden opgetrokken in volwaardig
metselwerk.

._.

ME wegents EIMI ziguinstrook
1 i voortwnstrook Mr achtertwnstrook

Atb. 1: schetsmatige voorstelling tuinstroken

Loten 29 teem. 31 en loten 23B Le.m. 28B:
In de achtertuin mogen achterbouwen worden opgericht onder
volgende voorvvaarden:

- Zij mogen nergens op minder dan 6,00m. achter de
uiterste grens van de zone voor hoofdgebouwen
worden opgericht. Zij mogen eveneens niet in de
voortuinstroken of in de zijdelingse bebouwingsvrije
stroken worden gebouwd.

- De afstand tot de laterale grens moet minstens 3,00m.
bedragen.

- Autobergplaatsen mogen eveneens worden
gekoppeld wanneer de mogelijkheid voorhanden is
van de kant van de bedoelde wachtgevel verder af te
bouwen zonder daarvoor de verdere uitbouw in het
gedrang te brengen, met dien verstande, dat de
garages ingeplant worden op min. 6meter uit de
uiterste grens van de zone voor hoofdgebouwen en
mits het schriftelijk akkoord van de aangrenzende
eigenaar.

- -

ì-A
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Deze kleInschaIIge constructies mogen met Zlchtbaar zun
vanaf het openbaar domem Daarom wordt een afstand van

mm 1 m to v de zudellngse perceelsgrenzen bewaard

Enkel bu halfopen bebouwmg kan er een kleinschalige
tUInconstructIe op de bebouwde zudelmgse perceelsgrens

i: worden opgetrokken

Het plaatsen van een kleInschalIge tumconstructle op de
achterste perceelsgrens Is mogeluk mIts toestemmlng van de

_…"— —ammk elgenaar van het achterliggend perceel lndIen hiervoor geen
_… _…mmzok

Alb 1 sdreœmatlge voorstellmgtumstroken
toestemmmg wordt gegegeven wordt de kleInschaIIge
tumconstructIe op een afstand van 1 m tov de

perceelsgrens geplaatst

2 GARAGES I CARPORTS

Iedere wonmg moet over mmstens 1 autostandplaats
beschlkken Autobergplaatsen zun toegelaten maar met
verpllcht Autobergplaatsen worden geïntegreerd In het
ontwerp van de wonmg Deze garages of carports kunnen
Zlch In het hoofdgebouw of In een bijgebouw bevmden

Garages / carports worden toegestaan In de achtertumstrook

en m de zutumstrook mist voldaan aan volgende voorwaarde

~7 - De afstand tot de achterste perceelgrens bedraagt
6m

_ De afstand tot de zudelmgse perceelgrenzen
bedragen 3m

Ultzondenng
IndIen deze gekoppeld worden voomen en IndIen zu op mIn
3m unt de unterste grens van de zone voor hoofdgebouwen
worden voorznen en mIts schriftelijk akkoord van de buur
kunnen deze op de zudehngse perceelgrens worden voor2Ien

Gemene muurdelen worden opgetrokken In volwaardig
metselwerk

Loten 29 t e m 31 en loten 238 t e m 288

In de achtertum mogen achterbouwen worden opgencht onder
volgende voorwaarden

- Zu mogen nergens op mInder dan 6 00m achter de
Uiterste grens van de zone voor hoofdgebouwen
worden opgericht Zĳ mogen eveneens met In de
voortumstroken of In de zudellngse bebouwmgsvrue
stroken worden gebouwd
De afstand tot de laterale grens moet mmstens 3 00m
bedragen
Autobergplaatsen mogen eveneens worden

gekoppeld wanneer de mogelĳkheid voorhanden IS
van de kant van de bedoelde wachtgevel verder af te
bouwen zonder daarvoor de verdere UItbouw In het

gedrang te brengen met dIen verstande dat de
garages Ingeplant worden op mm 6meter unt de

Uiterste grens van de zone voor hoofdgebouwen en
mIts het schnfteluk akkoord van de aangrenzende
eigenaar
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Uitzondering 1: Voor de loten 23B t.e.m. 28B is enkel
groenbeplanting toegelaten.

Per woongebouw is min. 1 autobergplaats verplichtend.

2.2.C. BOUVVVOLUME

2.2.0. VERSCHIJNINGSVORM

8/10

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
1 bouwlaag

Loten 1 te.m. 22 en loten 23A text. 28A: open en
haffopen bebouwing
De oppervlakte van de bijgebouwen is mee opgenomen in
de max. terreinbezetting van 40%.

1. KLEINSCHALIGE CONSTRUCTIES
- De totale bruto vloeroppervlakte van alle kleinschalige

constructies is max. 40m2.
- Zij bestaan slechts uit ééri bouwlaag.
- Voor de kleinschalige constructies wordt een

kroonlijsthoogte van max. 3m voorzien.

2. GARAGES / CARPORTS
- Zij bestaan slechts uit ééri bouwlaag
- Ze hebben een max. kroonlijsthoogte van 3,5m.
- Plat dak is verplicht.

Vloerpeil min. 0.40m en max. 0.60m boven de as van de weg.

Loten 29 te.m. 31 en loten 23B te.m. 28B:

- De totale bruto vloeroppervlakte van alle bijgebouwen
is beperkt tot 40m2.

- Bijgebouwen bestaan slechts uit eén bouwlaag. Voor
de bijgebouwen is een plat dak verplicht met een
kroonlijsthoogte van max. 3,00m.

Vloerpeil min. 0.40m en max. 0.60m boven de as van de weg.

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Er wordt in het concept erg veel belang
gehecht aan het kader waarbinnen de
woningen en bijgebouwen tot stand kunnen
komen. Dat betekent dat initiatief tot het
creeren van architectuur de drijfveer zal zijn
om deze verkaveling tot een kwalitatieve
woonomgeving te laten worden.
Het concept van de verkaveling is dusdanig
dat binnen een minimum aan grenzen een
maximum aan architecturale vrijheid wordt
voorzien. Het residentieel karakter van de
verkaveling zal hoe dan ook door
materiaalgebruik onderstreept worden.

Loten 1 te.m. 28 en loten 29 te.m. 31:

Voor de materialen zijn toegestaan deze van het
hoofdgebouw, hout of metaal (geen industrieplaten). De
constructie moet steeds een duurzaam en afgewerkt geheel
vormen.

Alle zichtbaar blijvende gevels, ook deze op of tegen de
perceelgrenzen, moeten in dezelfde volwaardige
gevelmaterialen afgewerkt worden als de overige gevels.

L'

Opglabbeek 2üe afdelmg Opglabbeek "Langveld

Uitzondenng 1 Voor de Ioten 233 tem 283 Is enkel
groenbeplanting toegelaten

Per wmjebouw is mm 1 autobeggplaats verplichtend

2 2 C BOUWVOLUME

Toellchtmg Stedenbouwkund g voorschrift

1 bouwlaag
Loten 1 tem 22 en laten 23A tem 28A open an
halfopen bebouwmg
De oppervlakte van de bijgebouwen Is mee opgenomen In
de max terrelnbezettmg van 40%

1. KLEINSCHALIGE CONSTRUCTIES
De totale bruto vloeroppervlakte van alle kleinschalige
constructies is max. 40m2

Zu bestaan slechts uut één bouwlaag
Voor de klelnschallge constructies wordt een
kroonlĳsthoogte van max 3m voorZIen

2 GARAGES I CARPORTS
_ Zu bestaan slechts uut één bouwlaag
_ Ze hebben een max kroonlusthoogte van 3 5m
.. Plat dak IS verpllcht

Vloerpell mm 0 40m en max 0 60m boven de as van de weg

Loten 29 te m 31 en Ioten 23B te m 288

_ De totale bruto vloeroppervlakte van alle bĳgebouwen
IS beperkt tot 40m2
Bugebouwen bestaan slechts ult één bouwlaag Voor
de bĳgebouwen IS een plat dak verpllcht met een
kroonlusthoogte van max 3 00m

Vloerpell mm 0 40m en max 0 60m boven de as van de weg

2 2 D VERSCHĲNINGSVORM

ToelichtmL Stedenbouwkundj voorschrift
Er wordt In het concept erg veel belang
gehecht aan het kader waarblnnen de Loten 1 te m 28 en loten 29 t.e m 31
womngen en bijgebouwen tot stand kunnen Voor de matenalen zun toegestaan deze van het
komen Dat betekent dat Inmatlef tot het hoofdgebouw hout of metaal (geen Industneplaten) De
creëren van architectuur de drĳfveer zal zun constructie moet steeds een duurzaam en afgewerkt geheel
om deze verkavelmg tot een kwalltatleve vormen
woonomgevmg te laten worden
Het concept van de verkavelmg IS dusdamg Alle Zichtbaar bluvende gevels ook deze op of tegen de
dat binnen een mlmmum aan grenzen een perceelgrenzen moeten … dezelfde volwaardige
maXImum aan architecturale vnjheld wordt
voorznen Het resndentleel karakter van de

gevelmatenalen afgewerkt worden als de ovenge gevels

verkavelmg zal hoe dan ook door

matenaalgebrunk onderstreept worden
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3.1. NIET-BEBOUWDE DEEL

De tuinzone van de loten 23 t.e.m. 28 zijn deels opgenomen in het RUP, deels in het BPA. De voorschriften
worden resp. aangehouden volgens de lijn 68-26 aangeduid op het verkavelingsplan. De loten zijn opgesplitst in
deel A en deel B. Voor de loten 23B t.e.m. 28B is enkel groenbeplanting toegestaan.

3.1. RELIEFWIJZIGINGEN

3.2. VERHARDINGEN

3.3. AFSLUITINGEN

9 / 10

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Het terrein is nagenoeg vlak. Er zijn
nauwelijks reliefverschillen binnen het
plangebied. Reliefwijzigingen zijn dan ook
niet wenselijk,

Bij de inplanting van de gebouwen en bij de tuinaanleg moet
het bestaande relief maximaal gerespecteerd worden. Kleine
reliefwijzigen kunnen eventueel toegestaan worden, voor
zover ze in hun ruimtelijke context verantwoord zijn en mits
grondverzet en wateroverlast op eigen terrein worden
opgevangen.

Al de eventueel aanwezige groenelementen moeten
gesitueerd worden op het inplantingsplan en bij eventuele
kapping uitdrukkelijk en afzonderlijk worden opgegeven bij de
aanvraag stedenbouwkundige vergunning.

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Het is de bedoeling het groene karakter van
de verkaveling te bewaren. Gezien de
perceelsoppervlakte is dit enkel mogelijk
door alle verhardingen buiten de
bouwzones te beperken. De tuinen dienen
met groen aangelegd te worden.

Alle onbebouwde perceelsdelen worden als groene tuin
ingericht. Verhardingen worden tot een minimum beperkt,
zowel in de lengte als in de breedte, en zijn enkel toegelaten
voor de oprit, een pad naar de voordeur, een terras en een
strook van 0,5m langs de woning.

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

Alle regenwater van niet-waterdoorlatende, verharde
oppervlakken moet op de kavel zelf opgevangen en
geinfiltreerd worden.

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Een doordachte keuze van het type en de
hoogte van de erfscheidingen is belangrijk
voor het garanderen van de privacy en de
samenhang van het straatbeeld. Er wordt
geopteerd voor levende erfscheidingen
omdat die het groen karakter van de
woonomgeving versterken. Om de wijk een
zo groen mogelijk karakter te geven,
worden de perceelsafsluitingen voorzien in
begroeiing,

Onder de voorgevelbouwlijn wordt verstaan: de
denkbeeldige lijn waarop de voorgevel moet worden
geplaatst. Hier ligt deze lijn op 5,00 meter uit de
rooilijn.

Loten 1 te.m. 22 en loten 23A te.m. 28A
Afsluitingen worden uitgewerkt door:

- in de zone tussen rooilijn en voorgevelbouwlijn: een
haag of een muurtje in steen. Deze afsluitingen
hebben een hoogte van max. 0.60m.

- Vanaf de voorgevelbouwlijn, op de zijdelingse en
achterste perceelsgrenzen: hagen of opgaande
begroeiing met een maximale hoogte van 2,60m.
eventueel versterkt door draad of palen met een
onderplaat met een maximale hoogte van 0,60m.

Uitzondering: Bij hoekpercelen (lot 1, 7, 8, 10, 11, 18, 22, 23,
28) mag de hoogte van de afsluiting op een deel van de
voorbouwlijn, ter hoogte van de tuin, worden opgetrokken
naar max. 2,60m. Dit om de privacy te garanderen.

\ .

Opglabbeek, 2"° afdeling Opglabbeek “Langveld”

B1. NIET-BEBOUWDE DEEL
Î

De tuinzone van de loten 23 t.e.m. 28 zijn deels opgenomen in het RUP, deels in het BPA. De voorschriften
worden resp. aangehouden volgens de Iijn 68-26 aangeduid op het verkavelingsplan. De Ioten zijn opgesplitst in
deel A en deel B. Voor de loten 23B t.e.m. 28B is enkel groenbeplanting toegestaan.

3.1. RELIEFWIJZIGINGEN

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Het terrein is nagenoeg vlak. Er zijn Bij de inplanting van de gebouwen en bij de tuinaanleg moet
nauwelijks reliëfverschillen binnen het het bestaande reliëf maximaal gerespecteerd worden. Kleine
plangebied. Reliéfwĳzigingen zĳn dan ook reliëfwĳzigen kunnen eventueel toegestaan worden, voor
niet wenselijk. zover ze in hun ruimtelijke context verantwoord zijn en mits

grondverzet en wateroverlast op eigen terrein worden
opgevangen.

AI de eventueel aanwezige groenelementen moeten

gesitueerd worden op het inplantingsplan en bij eventuele
kapping uitdrukkelijk en afzonderlĳk worden opgegeven bij de
aanvraag stedenbouwkundige vergunning.

3.2. VERHARDINGEN

Toelichtinì Stedenbouwkundig voorschrift

Het is de bedoeling het groene karakter van Alle onbebouwde perceelsdelen worden als groene tuin
de verkaveling te bewaren. Gezien de ingericht. Verhardingen worden tot een minimum beperkt,
perceelsoppervlakte is dit enkel mogelijk zowel in de lengte als in de breedte, en zijn enkel toegelaten

door alle verhardingen buiten de voor de oprit, een pad naar de voordeur, een terras en een
bouwzones te beperken. De tuinen dienen strook van 0,5m langs de woning.
met groen aangelegd te worden.

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

Alle regenwater van niet—waterdoorlatende, verharde

oppervlakken moet op de kavel zelf opgevangen en
geïnfiltreerd worden.

3.3. AFSLUITINGEN

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift

Een doordachte keuze van het type en de Loten 1 t.e.m. 22 en Ioten 23A t.e.m. 28A
hoogte van de erfscheidingen is belangrijk Afsluitingen worden uitgewerkt door:
voor het garanderen van de pn‘vacy en de
samenhang van het straatbeeld. Er wordt _ in de zone tussen rooilijn en voorgevelbouwlijn: een
geopteerd voor levende erfscheidingen haag of een muurtje in steen. Deze afsluitingen
omdat die het groen karakter van de hebben een hoogte van max. 0.60m.
woonomgeving versterken. Om de wijk een Vanaf de voorgevelbouwlijn, op de zijdelingse en
zo groen mogelĳk karakter te geven, achterste perceelsgrenzen: hagen of opgaande
worden de perceelsafsluitingen voorzien in begroeiing met een maximale hoogte van 2,60m
begroeiing. eventueel versterkt door draad of palen met een

onderplaat met een maximale hoogte van 0,60m
Onder de voorgevelbouwlijn wordt verstaan: de
denkbeeldige Iijn waarop de voorgevel moet worden
geplaatst. Hier ligt deze lijn op 5,00 meter uit de Uitzondering: Bij hoekpercelen (lot 1, 7, 8, 10, 11, 18, 22, 23,

rooilijn. 28) mag de hoogte van de afsluiting op een deel van de
voorbouwlĳn, ter hoogte van de tuin, worden opgetrokken
naar max. 2,60m. Dit om de privacy te garanderen.
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Loten 29 te.m. 31 en loten 23B te.m. 28B

Achteruitbouwstroken
Een beplanting is hier verplichtend. Straat- en zijdelingse (tot
de voorbouwlijn) afsluitingen mogen in metselwerk uitgevoerd
worden. Voor een bouwblok dat een geheel vormt, moet het
metselwerk eenvormig zijn. De hoogte mag de 35cm niet
overschrijden. Een haagbeplanting mag eveneens aangeplant
worden waarvan de maximum hoogte de 70cm niet mag te
boven gaan.

Afsluitingen op de perceelsscheidingen
- Afsluitingen op vrijblijvende perceelsscheidingen

gaande vanaf de voorbouwlijn tot de achtergevellijn
der hoofdgebouwen zullen uitgevoerd worden in een
haagbeplanting waarvan de max. hoogte de 0,70m.
niet mag te boven gaan.

- Afsluitingen op perceelsscheidingen gaande vanaf de
achtergevellijn der hoofdgebouwen mogen in de zone
voor losse bebouwing enkel in een haagbeplanting
uitgevoerd worden met een max. hoogte van 1,50m.

- Afsluitingen op de gemeenschappelijke, mandelige
perceelsscheidingen in de zone voor losse
bebouwingen, gaande vanaf de uiterste grens der
gebouwen mogen uitgevoerd worden in metselwerk
tot een hoogte van max. 2,60m. en een lengte van
max. 6,00m.

Opglabbeek, 2°° afdeling Opglabbeek “Langveld'

Loten 29 t.e.m. 31 en loten 23B t.e.m. 288

Achteruitbouwstmken

Een beplanting is hier verplichtend. Straat- en zijdelingse (tot
de voorbouwlijn) afsluitingen mogen in metselwerk uitgevoerd
worden. Voor een bouwblok dat een geheel vormt, moet het

metselwerk eenvormig zijn. De hoogte mag de 35cm niet
overschrijden. Een haagbeplanting mag eveneens aangeplant
worden waarvan de maximum hoogte de 70cm niet mag te
boven gaan.

Afsluitingen og de Qgrceelsscheidingen
_ Afsluitingen op vrijblijvende perceelsscheidingen

gaande vanaf de voorbouwlijn tot de achtergevellijn
der hoofdgebouwen zullen uitgevoerd worden in een
haagbeplanting waarvan de max. hoogte de 0.70m.
niet mag te boven gaan.

- Afsluitingen op perceelsscheidingen gaande vanaf de
achtergevellijn der hoofdgebouwen mogen in de zone
voor losse bebouwing enkel in een haagbeplanting
uitgevoerd worden met een max. hoogte van 1,50m.

- Afsluitingen op de gemeenschappelijke. mandelige
perceelsscheidingen in de zone VOOI' losse

bebouwingen, gaande vanaf de uiterste grens der
gebouwen mogen uitgevoerd worden in metselwerk
tot een hoogte van max. 2,60m. en een lengte van
max. 6,00m.
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