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Het Colfege van Burgemeester en Schepenen,

Gel-et op de aanvraag lngediend door Dhr. MARCELTs Rene en vLctor
NÍjvel-sesteenweg 529, 1500 HALLE
rnet betrekklng tot het verkavelen van een grond gelegen te 1500 HALLE
Steenstraat
kadastraal bekend Sectle K nr. 185 w2,22 en I62e,

overwegende dat het bewÍjs van ontvangst van dle aanvraag de datum
draagt van 21.11.1990.

Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruirntelijke ordening en van de stedebouwr gewijzlgd bíj de r^retten van 22
april 1970 en 22 decenber 1970;

Gelet op artikel 90r8o van de gemeenteweÈ, zoals het bíj artlkel 7l van
voornoemde hret gewijzigd ls;

Gel-et op het koninkl-ijk besluit van 6 februarl r97r, betreffende de
behandelíng en de openbaarnakíng van de verkavelingsaanvragen;

(1) overwegende dat er voor het gebled waarin de verkaveling gelegen
lsrgeen door de Koníng goedgekeurd bljzonder plan van aanleg bestaat;
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Gelet op de algemene verkavelíngsverordening (en);
Gel-et op de geneentelljke verkavelingsverordening;

(3)
(3)
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(3) Gelet op de gerneentelljke bouwverordening;

Overwegende dat het beschikkend gedeelte van het eensluidend advies dat
blj toápasslng van voornoemde hret door de gernachtigde ambtenaar Ís
uitgebracht, als volgt luidt:
GUNSTIG op voorwaarde:
Nalevlng van de voorschrlften van de hierbÍjgevoegde biJl.age 1a, lb en

II.
De kavels langs de Steenstraat (5 en 6) te beperken tot 50n van de weg

en het achterliggend terreÍn dient zíin agrarÍsche bestemning te
behouden. (103.V.216)
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BESLUIT:

Artikel I.- De verkavellngsvergunning wordt afgegeven aan DhT.MARCELIS

Rene en Víctor Nijvelsesteenweg 529 ' 1500 HALLE

die ertoe gehouden is
1o (1) cle voorwaarden gesteld J-n het hierboven overgenomen eensluidend
advies van de gemachtigde ambEenaar in acht te nemen;
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INGEVOLGE DE DOOR HET BEHEERSCOMTTE VAN DE INTERCOMMUNALE ASVERLEC

DD. 17.4.85 GOEGEKEURDE VERKAVELINGSREGLEMENTEN VOOR ELEKTRICITEITS - GAS

EN FM/TV - DISTRIBUTIE IS HET DE VERKAVELAAR VERPLICHT DEZE BIJ ASVERLEC

GELDENDEVERKAVELÍNGSREGLEMENTENSTRIKTNATELEVEN.

- De verkavelaar Ís er toe gehouden op zijn kosten in te staan voor de

verplaatsíng van langs de openbare líeg staande electrlcíteits - ver-
...t...
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llchtingspalenrverkeerstekens rbrandkranen en het waterbedelingsnet
dewel-ke gebeurlijk de berelkbaarheÍd van de eigendonmen zouden
versPerren.

Artikel 3.- Een afschrlfÈ van dit besluit wordt gezonden aan deaanvrager' alsmede aan de gemachtlgde arnbtenaar voor de eventueleuitoefenlng van het schorslngsrechÈ door Laatstgenoemde.

e.a

I4IETSBEPALTNGEN ( wet van 29 maarr 1962,gewiJzigd blj de wetren van 22aprÍl 1970 en 22 decenber 1970)

ArtÍke1 45

$ l.-Zolang voor heË gebÍed waarin het goed begrepen isrgeen door deKoning goedgekeurd bijzonder pl-an van aanleg bástaat, kan de vergunnÍngniet worden verleend dan op een eensluidend advíes van de door deMinlster gernachtlgde ambtenaar of ambtenaren van het Bestuur van destedebouw en de Ruimtelljke ordeníng,verderttde gemachtÍgde ambtenaartt
genoend.

$2.-Het advies van de genachtlgde ambtenaar kanrmlts.behoorlijk net
redenen omkleedrÈot weÍgering van de vergunnÍng besluíten.Het kan aan deafglfte van de vergunning ook voorwaarden verbinden om een goedeplaatselljke ordeníng veillg te stellen,en in dat verband desnoodsafwijken van all-e bestaande verordenende voorschríften, inzonderheid vandle weLke uit rooí.plannen voortvloelen.

BÍJ het verlenen van een gunstlg advies nag de gemachtÍgde ambtenaar, opvoorstel- van het College van Burgemeester ,afwljken van de voorschrÍften
van een algeneen plan van aanl-eg, dle betrekking hebben op deperceelsafnetlngenralsmede op de afmetingen, de plaatslng en hetuiterliJk van de bouwwerken.

Btj het verlenen van een ongunstig advies mag de gemachtlgde ambÈenaar
afwÍJken, hetzlj van de voorschriften van eetr goeágekeurd plan van
aanleg die strÍJdlg zljn met een ontwerp van streek- of gewestplan,
hetzij van de voorschriften van een algeneen plan .ran rarrleg oi rrn ."nstreek - of gewestplan, ríaarvan de herziening beslist of beiolen is.
$4.-De vergunnÍng moet het beschikkend gedeelÈe van heÈ advies van de
gernachtigde ambtenaar overnemen.De aanvrager ís gehouden de in dat
advies gestelde voorwaarden ín acht te nemen.

De genachtigde anbtenaar gaat na of de procedure regeLmatíg ï{as en ofzijn advíes 1n acht is genomen.Zo nÍet dan schorst hU de Èeslissing vanhet college en stelt dit laatste alsook de aanvrager daarvan in
kennisrblnnen vijftien dagen na ontvangst van de vergunníng.Binnen
veertÍg dagen na de kennÍsgevÍng wordt de beslissing zo ,roárg door de
Koníng vernietigd.Heeft vernletlglng binnen die terriStt nlet plaats, danis de schorsing opgeheven. De vergunnÍng noet dit l_id overn"ràrr.

S5.-Wordt een vergunnÍng geweigerd of vernietlgd orn de enige reden dat
de aanvraag onverenigbaar Ís met een in voorbereidlng ziJná tfizonderplan van aanleg, dan verval-t de weígering of de vernieti!Íng, indÍen dit

.../...
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plan geen blndende kracht heeft verkregen bl-nnen drte jaar na de

wetgeitng of de vernletlging van de vergunning'

wordt een vergunnlng geweigerd of vernietlgd on de enlge reden dat het

ont\íerp van street-óf-gewestplan stri3dlg Ís met de vergunnlngsaanvxaag'

dan vervalt de welgering of àe vernletlgíng lndien het streek-of

Ë""""ipf"n geen bridendá kracht heeft verkregen blnnen drie jaar na de

Inwerklngtreding van het urlnísterieeL besluit'

wordt een vergunnlng geweigerd of vernletigd on de enÍge reden dat de

Koning tot de herzlàning van een plan van aanLeg heeft beslotenrdan

vervalt de weigering of de verníeliging indlen het plan geen blndende

kracht heeft verkreien blnnen drie jaar na inwerkingtredlng van het

koninkllJk besluit tot herzienÍng'

Ín de drle gevallen wordÈ, oP verzoek van de aanvrager, over de

oorspronkefí5te aanvraag, "ett 
nieuwe beslÍssing genomen' dle bij

weÍgàrlng niet meer op de genoemde reden gegrond nag zÍjn'

Artlkel- 54 S 2.- Van de met toepasslng van artlkel"en 45 en 46 afgegeven

vergunnÍng Í0ag gebruik worden gemaaktrlndien binnen twintig dagen' te

reklnen vánaf dá kennisgevlng ervan, de gemachtigde anbtenaar geen

beslissing tot schorsinl van de vergunnlng tet kennls van de aanvrager

tr""ft geblacht.De vergunning moet deze paragtaaf overnemen'

Artlkel- 57 S 1.- De artikelen 45,46,48,53,54 en 55 zÍjn mede van

toápr""frrg op de verkavelÍngsvergunning.De Ín artikel 54 bedoelde

termijnen worden evenwel verdubbeld;

Artikel 54 S 4.- Een nededellng die te kennen geeft dat de vergunnlng

afgegeven isrmoet op het terr"itt worden aangeplakt door de

aanvragerrhetzÍjrtranneer het een werk beEreftrvoor de aanvang van het

werk en tljdens de gehele duur ervan'hetzlj ' in de overige
gevallen, zodta de tóebereidselen voor de uitvoering van de handelÍng of

handelingen worden getroffen en tíJdens de gehele duur van de uitvoerlng

ervan.Gedurende die tijd moeÈ de vàrgunnÍng en het bijbehorende dossler

of een door het Geureenlebestuur of d! g"r"óhtigde ambtenaar ge\íaarmerkt

afschrift van deze stukken, voortdurend ter beschíkking van de í-n

artikel66aangewezenambtenarenllggen,opdeplaats-waarhetwerk
utag".ro"rd en áe handeling of handellngen verrícht worden'

Artikel 57 S 4.- lndien de verkaveling geen aanleg van nieuwe 
-

verkeerswegenrnoch tracéwijziging,vetf,táafttg of- opheffing van bestaande

gemeente\tegen omvatrvervalt de vergunning voor het overige
gedeelterindÍen binnen vijf jr"r ná afgiite ervan' de verkoop of de

verhurlng voor meer aan nágen jaax de vestiglng van een erfpacht-of
opstal-reóht van ten ninste een derde van de kavels níet is
geregistreerd.Het bewlJs van de verkopen of de verhuringen wordt

Ë"iàï"ra door kennr"g"irrttg aan her coilege van de uittreksels uit de

aktenrdle door de no[aris of de ontvangei van de reglstratÍe gewaarmerkt

zlJn voor het versËrljken van voonnelde termljn van vijf jaar'

Het CoLlege constateert het verval door een proces-verbaal' dat bÍJ een
...t...
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ter post aangetekende zendíng aan de verkavelaar wordt nedegedeeld.HeÈcollege zendt naar de gemachtlgde ambtenaar een afschrift vàn hetproces-verbaal.Heeft het College twee maanden na afloop van de termijn
het verval nlet geconstateerd, dan steLt de genachtlgd; anbtenaar hetverval blj proces-verbaal vast, en deelt dit bÍj een ter post
aangetekende zendíng aan de verkavelaar en aan het colLegà mede.

Artikel- 57 $ 6.- voor de vervreendingrverhuríng voor meer dan negen Jaarof vestÍging van een zakelijk recht,met inbegrip .rao bezwarlng met
hypotheek'betreffende een kavel begrepen in een verkaveling wàardoor eenverkavelingsvergunnÍng 1s verkregen, moet, op verzoek van áe elgenaar of
eÍgenaars van de stukken grond ' voor een notarís akte van de vórdeling
van de stukken grond en van de aan de verkaveling verbonden lasten
worden verleden.De akte moet de kadastrale omschiijvÍng van de goederen
vermelden,de eígenaars ldentÍficeren in de vorm bepaatá fn artifel 12
van de wet van 10 oktober 19l3ren hun títêl van elgendom aangeven.
De verkavelÍngsvergunnlng en het verkavelingsplan worden aLs bijl_agenbij dle akte gevoegd om, samen met de akte en ten verzoeke van áenotarls dle de akte heeft verleden, bínnen twee maanden na het verlljden
ervan, te worden overgeschreven op het hypotheekkantoor van het
arrondissement waar de goederen zÍjn gelegen.De overschriJving van hetverkavelingsplan mag worden vervangen door de neerlegging op Ë"t
hypotheekkantoor van een door de notaris gewaarmerktá-afárut van dat
p lan.

Heeft een eigenaar van een kavel een wij zígtng van de
verkavelingsvergunnlng verkregen, dan moet evenzo, op z]-jn vetzoek, voor
een notaris akte worden verleden van de wlJzígingen dÍe werden
aangebracht 1n de verkaveling van de stukken grond of in de l-asten van
de verkavellng.De akte moet de kadastrale onschrljving van de goederen
op het tljdstlp van het verlijden veruelden,alle elgenaars van de in de
verkaveling begrepen percelen ldentificeren in de vorm bepaald in
artikel 12 van de wet van 10 oktober 1913, en hun titel vàn eigendour
aangeven; zlj noet eveneens een nauwkeurige opgave v.d. overschrljvlng
der verdelingsakte van de stukken grond bevatten.De beslissing tot
wijziglng van de verkavelingsvergunning en, in voorkornend gevá1 ,het
nieuwe verdelÍngsplan worden als bíj1age biJ die akte gevoegdrom samen
met deze akte te worden overgeschreven zoals in het vorÍge lid is
bepaaLd.

ArtikeL 5T S 7.-Reclame met betrekking tot een verkaveling nag niet
worden gemaakt dan met vermeLding van de gemeente waar de verkaveling
gelegen is, alsmede van de datum en het numner van de vergunning.

Artikel 57 bis $ 4.- De vergunníng betreffende dergelijke verkaveringen
verval-t indíen de vergunninhouder de voorgeschreven werken en l-asten
binnen víjf jaar na de afgifte van de vergunning niet heeft uÍtgevoerd
of de vereiste flnanciële waarborgen nÍeÈ heeft verschaft.

De 24.I2.1990.

De Sec ris, De ester,

tu

G.Van e1Ie.

ge:

S M. Beckwé.
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(1) Schrappen wat niet van toePassi-ng 1s
(2) Volgens artlkel 45 S 2, tweede l1d van de wet van 29 maart L962' mag

enkel wórden afgeweken van de perceelsafmetingen, alsmede van de

afmetingen, de plaatsing en het uiterllJk van de bouwwerken.
(3) Te schrappen wanneer er geen bestaat.
(4) Al-leen de besllssíng van de gemeenteraad moet worden vermel-d.
(5\ Zo nodlg, voegt het coLlege hÍer de voorwaarden toe'die
voortvl-oeÍen ult áe.roor""hriften vermeld ln de artlkelen 58r59 en 60

van de wet van 29 naart 1962.
(6) Dit artikel moet een duidelljke omschrijving geven van elke fase
afzonderl-ljkren voor elke fase butten de eerste, het tÍjdstip^aangeven
waarop de vijfjarige vervaLternljn Íngaat.



Bijlage 1a

Lasten en algemene voonraarden :

A. WEGENNET:

1. De nieuwe wegen, de wijziging en verbreding van bestaande wegen zullen aangelegd, uitgerust
en aÍgestaan worden aan de gemeente.

2. ln artikel 57bis paragraaf 3 van de wet van 29 maart 1962 en latere wetswijzigingen tot op heden,
wordt bepaald :

"Niemand mag een in een dergelijke verkaveling of verkavelingsfase begrepen perceel, vrijwillig
te koop zetten of verkopen, voor meer dan negen jaar te huur zetten oÍ verhuren, dan nadat de hou-
der van de vergunning de voorgeschreven werken en lasten heeft uitgevoerd, oÍ de nodige Íinan-
ciële waarborgen voor de uitvoering ervan heeft verschaft. De vervulling van deze formaliteit
wordt geconstateerd door een bewijs dat door het college van burgemeester en schepenen afge-
geven en bij ter post aangetekende brief aan de verkavelaar medegedeeld wordt. Het college
zendt aan de gemachtigde ambtenaar een afschrift van dat bewijs".

3. Er mag geen bouwvergunning af gegeven worden binnen de grenzen van de verkaveling of van een
fase van haar verwezenlijking, vooraleer de voorlopige keuring van de globale of bijzondere wer-
ken die er betrekking op hebben, door de gemeente heeft plaats gehad.

4. Behalve wanneer de uitrusting door de overheid is uitgevoerd, blijÍt de houder van de verkave-
lingsvergunning met de aannemer en de architekt tien jaar lang voor de uitrusting van de verka-
veling hooÍdelijk aansprakelijk tegenover het Rijk, de provincie,áe gemeente en dàkopers van de
percelen, binnen de in artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde perken (artikel
57 bis paragraaf 3).

B. BESCHERMING TEGEN BRAND:

Het wegennet moet zodanig aangelegd en uitgerust zijn, dat het de circulatie, het stilstaan, de be-
diening en:het gebruik van het materieel bestemd voor het blussen van branden en het redden van
slachtoffers toelaat, onverminderd de toepassing van de reglementering betrefÍende de brandbe-
veiliging.

C. ln geval de installatie van teleíoonverdeelkasten door de Regie van ïelegrafie en Telefonie nood-
zakelijk wordt geacht, is de verkavelaar verplicht de nodige oppervlakte (met inbegrip van de toegang
tot het desbetrefÍend perceel) kosteloos af te staan.
De verdeelkast zal zo mogelijk ondergronds gebouwd worden, ofwel harmonieus ingelijfd in de ge-
bouwen, oÍwel op voldoende aÍstand van de bouwlijn geplaatst worden omringd door voldoende be-
plantingen. Deze last kan slechts gelicht worden in de veronderstelling dat de verdeelkast op het
voetpad kan geplaatst worden zonder gevaar voor de voetgangers.

D. ln geval nivelleringswerken voorzien zijn mag geen verkoop geschieden vóór de uitvoering van het
geheel der werken overeenkomstig de aanduidingen van het verkavelingsplan en eventueel van bij-
lage ll.



E. De bomen, die in een goed staan waarvooÍ een verkavelingsvergunning is afgegeven mogen nlet
geveld worden zonder een vooraÍgaande schriÍtelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college
van burgemeester en schepenen (artikel 44van voornoemde wêt1.

F. De graf ische aanduidingen van het plan en de stedebouwkundige voorschriften vullen elkander aan
ln geval van tegenspraak is het de geest van de verkaveling die voorrang heeft.

G. Behalve in het geval van het verkavelingsplan het uitdrukkelijk anders zou aanduiden moeten ;

a) de zijgrenzen loodrecht staan op de rooilijnen :

b) al de percelen een rechtsf reekse en aÍzonderlijke toegang hebben tot de weg. Deze toegang moet
een minimum breedte hebben van 4 m.

Opmerkingen:

1. Wijziging van de verkavelingsvergunning wordt geregeld bij artikel 57 paragraal2van de wet

2. De beteugellng van de mlsdrijven maken het voorwerp uit van de artikel 64 tot 69 van de wet

Onderhavige bijlage maakt integrerend deel uit van het advies van de gemachtigde ambtenaar

Leuven,
ffi

r.,',,t (.:,,:ryt n*1ii1r;*ljr :::ait ij'Í., ït

H.:\ffi€;FËN. i-.

t
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Bijlage 1b

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCH RIFTEN

1. Besternming en plaatsing.

a) Tenzij het tegendeel is aangeduid op de plannen van de verkaveling of in de voorschriften van de
gebeurlijke bijlage ll mogen de constructies slechts bestemd zijn voor residentieel en Íamiliaal
gebruik. Ze moeten voldoen aan de minimum normen voorgeschreven door de wetgeving op de
bouwpremies. Op ieder perceel mag slechts één woning toegelaten worden. Gebouwen met
meerdere woongelegenheden zijn uitgesloten.

b) Niettegenstaande eventuele wijzigingen gebracht aan de grenzen van de percelen, mogen de af-
metingen van de gebouwen de maxima niet overschrijden die voortvloeien uit de plannen van de
verkaveling die het voorwerp uitmaken van onderhavige vergunning.

c) De bestaande bomen mogen niet geveld worden zonder machtiging :ze moeten aangegeven wor-
den in de bouwaanvraag. Op de plaatsen aangeduid op de plannen van de verkaveling mag geen
enkele boom geveld worden, tenzij dit, in verband met de veiligheid, volstrekt nnodzakelijk is op
voorwaarde dat hij door een nieuwe aanplanting wordt vervangen.

2. Achteruitbouwstroken vanaÍ de wegenis.

a) Ze dienen te worden beplant op de heltt van hun oppervlakte

b) De afsluitingen moeten bestaart uit levende hagen van maximum één meter hoogte of lage muur-
tjes van ten hoogste 0,40 m. lngangspijlers ziln toegelaten.

c) Het peil van het grondvlak mag niet lager liggen dan het peilvan de stoep (voetpad)en moet aan-
sluiten op het peil van de tuin zonder dat de helling 8/4 mag overschrijden.

d) De loggia's mogen op de helÍt van de breedte van de gevel niet meer dan 0,60 m uitsteken. De bor-
dessen van de ingang mogen in de achteruitbouwstrook niet meer dan 1 m boven het peil van de
grond liggen en op minder dan 0,60 m van de grens die met een gebouw mandelig is.

e) De particuliere ingangen mogen niet onder het algemeen peil van de stoep (voetpad)aangebracht
worden.

f) Behoudens andere aanduidingen in de gebeurlijke bijlage ll zijn, in de achteruitbouwstroken, de
afritten naar garages slechts toegelaten met een helling van maximum 4 o/o en dit over een af-
stand van 5 m gemeten vanaf de rooilijn een vertrekkende op hetzelfde niveau als het voorliggend
voetpad.

3. Zone voor tuinen :

al Zone voorbehouden voor beplantingen, bevloeringen op beperkte oppervlakte zijn toegelaten als-
mede kleine constructies (beschuttingen en versieringen)die tot de normale uitrusting van een
tuin behoren voor zovet ze op minimum 2 m van de perceelsgrenzen worden opgericht. De archi-
tectuur moet in harmonie zijn met deze van het hooÍdgebouw.
Tenzij het tegendeel is aangeduid op de plannen van de verkaveling of in de voorschriÍten van de
gebeurlijke bijlage ll, is per kavel één bijgebouw (tuinhuisje, serre, berging) met volgende beper-
kende afmetingen toegelaten : oppervlakte 6 m2, kroonlijsthoogte 2,6 m, nokhooge 3,5 m. Alleen
verzorgde constructies in degelijke materialen zijn toelaatbaar; inplanting minimum 2 m van de
perceelsgrenzen. De oprichting van het bijgebouw mag niet aangevat worden voór de werken van
het hooÍdgebouw.



b) Het natuurlijk peil van de grond oÍ het peil dat werd genormaliseerd volgens een gemeenschap-
pelijk goedgekeurd plan mag niet worden gewijzigd op minder dan 0,50 m afstand van de eigen'
domsgrenzen. De taluds, de steunmuren en de terrassen mogen niet hoger zijn dan 0,50 m ten

overstaan van het natuurlijk oÍ genormaliseerd grondpeil. De overgang tussen twee verschillende
niveaus (taluds) dient te geschieden door een hellend vlak van maximum B/4.

c) Wanneer het plan gegÍoepeerde constructies voorziet, zijn de scheidingsmuren die niet hogerzijn
. dan2m en waaryan de diepte niet meer is dan 3 m, toegelaten aan de achterkant van de construc'
ties in het verlengde van de mandelige muur van de gebouwen.

d) Behoudens een andere afsluiting uitdrukkelijk wordt toegestaan, zijn alleen toegelaten :

1. levende hagen van maximum 1,50 m hoogte;
2. palenvanmaximuml,20mhoogtemetlof2dwarsliggerseneventueeleenmuurtjevan0,40m

hoogte gemeten vanaÍ de grond.

4. Welstand van de gebouwen

De gevels, de buitenkanten en de bedekkingen van een constructie oÍ van een groep constructies
zullen volgens éénzelfde architecturale stijlworden opgericht, gebouwd met dezelfde materialen en

moeten in harmonie zijn met de omgeving.

a) de hoogte en prof ielen van de verschillende constructies die een geheelvormen moeten gelijk zijn

oÍ in volledige harmonie onder elkaar.

b) Behoudens bijzondere aanduidingen op de plannen van de verkavelingen en eventueel in de voor-

schriÍten van de gebeurlijke bijlage ll, zullen :

1. de materialen voor de buitenbekleding, de volgende zijn : ruwe baksteen, hardsteen, breuk'
steen, met uitsluiting van gelijk welk materiaal dat zou schaden aan het eenvormig aspect van

de constructies of het algemeen karakter van de omgeving. Alleenstaande constructies mo-

gen in heldere tonen geschilderd worden ;

2. de daken belegd worden met pannen, natuurlqien oÍ kunstleien van hetzelfde formaat en de-

zelfde kleur als de eerste, of met dakstro voor alleenstaande villa's op voldoende aÍstand ge-

legen van de overige constructies. De daken zullen minstens twee dakvlakken hebben waar-

van de helling ligt tussen 25 en 50' afwaarts naar de buitenmuren van de constructie'

c) Voor gesloten en halÍopen bebouwing moeten de schouwen minstens 2 m verwijderd blijven van

de voorgevel.

d) Worden toegelaten loodrecht geplaatste dakvensters die achteruit worden aangebracht ten op-

zichte van de gevelvlakken, en dit over een breedte van maximum 2/3 van de betrokken gevql van

op m instens één meter aÍstand van de randen van deze gevel. Zij mogen n iet hoger zijn dan 1,20 m

tenzij de welstand van het gebouw het anders toelaat.

e) Alle buitenkanten van de daken zullen, volgens het geval, voorzien worden van kroonlijsten,
goten, boordpannen of boordschaliën.
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BÍJlase ïï - 103.V.2L6

Stedebouwkundíce voorschrí ften Ín vervanELns van de voor.cel"ecde.

A' Bestemming : Per kaveL êén aLLeenetaande eengezLnswonlng met landelÍJk kanakter
en max. twee bouwlagen.

B. ÏnplantÍng : BouwliJn mln, L2 m en max . 75n ult de aB van de voonLi.ggende weg.ZiJdeltngse bouwvrÍJe stnoken zoals voorgesteJ"d.op 't pl.an.

C. GabanÍten r 1) Hoogte tuseen normaal gnondpelL en kroonLlJst min. ZrgOm - max.6m2) daken en matenÍaLen zle bÍJlage 1b
3) Bouwdlepte : nax. L5 m vooï, wonÍng zonder- verdÍeplng mÍn. 9n- max. 12 p voor wonÍng met verdÍeplng.

D. $trook voor. tuinen :

Een afzonderllJk díenstgebouw ls toegelaten 1n dezelfde materÍalen als het hoofd-gebouw, Ín te pJ-anton op mJ.n. 2m vsn de zlJdellngse perceelegrens en rnfn. 5machten de achtengevel. DÍt gebouw kan alleen dÍenstfi zijn als garage of be3gplaatsen díent beperkt tot max. 3anz bebouwde oppervS.akte max. 3m onden tgoonít3stmlts ondenJ"íng akkoord nogen deze. gebouwtJee gekoppeld worden op de pepceelsgr.ens
en dlt tussen kavel 1 an Z, 3 en 4, i en 6.

E. Aehteruítboustrook : Zle biJJ.age lb doch toegangen onder het peÍl- van de wegziJn níet toegelaten.
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