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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET 
VERKAVELEN VAN GRONDEN 

  

HALLE (1500) – VANDENPEEREBOOMSTRAAT 116/ SINT-ANNASTRAAT  
 

Halle, 3de afdeling, Sectie H nrs. 69c3 – 69e5 

 
Inleiding: 
 

De stedenbouwkundige voorschriften hebben enkel betrekking op kavel 2. 
Kavel 1 bevat een bestaand en te behouden woongebouw en wordt bijgevolg uitgesloten van deze bouwvoorschriften. 
 

Definities: 
 

Bouwkavel: 
Het eigendomsperceel waarop één hoofdbouwvolume kan gerealiseerd worden. 
 

Bijgebouw:  
Een volume losstaand van het hoofdgebouw.   
 

Bouwhoogte: 
De hoogte van het gebouw gemeten tussen het ontworpen grondpeil, het bestaande maaiveld of de stoep en de 
onderzijde van de geveldakrand (kroonlijst bij hellende daken; dakrand bij platte daken). 
 

Bouwdiepte: 
De diepte gemeten aan de buitenzijde van voor-en achtergevel. 
 

Rooilijn: 
De grens tussen het openbaar domein en de andere bestemmingszones. 
 

Verharding: 
Een verharding wordt beschouwd als een bedekking van de bodem waarbij enig soort van beplanting of vegetatie niet 
meer mogelijk is.  Naast asfalt of beton, zijn er klinkers, kiezel, grind, grasdal, dolomiet, … 
 

Woonlaag:  
Het betreft een bouwlaag waar een volwaardige woonfunctie, inclusief leefruimten, zijn toegelaten. 
 

Verkeersgenererende activiteiten: 
Is een activiteit die veel verplaatsingen veroorzaakt, hetzij verplaatsing van goederen, hetzij verplaatsing van mensen 
(personeel, klanten, bezoekers).  Voorbeelden van niet verkeersgenererende activiteiten zijn o.a. dokters, architecten, …. 
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1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 
 

1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 
 

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De verkavelingsgrond situeert zich ten oosten van de 
stadskern van Halle binnen de onmiddellijke 
stationsomgeving; nabij de aansluiting van de 
Vandenpeereboomstraat met de Sint-Annastraat. 
Met residenties in een uitgesproken gesloten bebouwing, 
naast handel, diensten en horeca. 
Het verkavelingsproject sluit aan bij de residentiële 
bestemming aanwezig in het gebied. 

De ontworpen bouwkavel heeft een residentiële en 
unifamiliale bestemming. 
Eengezinswoning. 

 
 

 

 
1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

  
Het accent van de verkaveling ligt op 'wonen'.  
Woningsplitsing is niet toegelaten. 
Gezien de Sint-Annastraat een doodlopende straat 
betreft met beperkte circulatiemogelijkheden voor 
gemotoriseerd verkeer wordt geen complementaire 
bedrijvigheid toegelaten. 

Niet van toepassing. 

 
1.2. BESTEMMING BIJGEBOUW 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het concept van de verkaveling is dusdanig dat binnen 
een wel afgebakende zone dient gebouwd te worden.   
Er wordt enkel een hoofdvolume gecreëerd. 

Niet van toepassing. 

 
1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het toekomstig gebouw kan geënt worden op een 
aanliggende privé-tuin zonder dat de privacy in het 
gedrang komt.  
Er wordt enkel tuin toegestaan om de residentiële 
bestemming van het gebied te waarborgen.   

De kavel wordt, met uitzondering van het bebouwde 
gedeelte, ingericht als tuin. 
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2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 
 

2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW 
 

2.1.A.  TYPOLOGIE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De aanwezige bebouwing in de omgeving van de kruising 
Vandenpeereboomstraat - Sint-Annastraat zorgt voor een 
gesloten straatwand. 
De ontworpen bouwkavel situeert zich aan de noordkant 
van de Sint-Annastraat.   
Het project voorziet de afwerking van de wachtgevel van 
de woning Sint-Annastraat nr. 5, gelegen aan de oostzijde 
van de bouwkavel.  Op die manier wordt een esthetische 
invulling gegeven aan de straatwand.  Er wordt geopteerd 
voor een 3-gevelconstructie om een bouwvrije zone te 
realiseren langs de achtertuin van de woningen aan de 
Vandenpeereboomstraat.  

Er wordt geopteerd voor een halfopen bebouwing, onder de 
vorm van een driegevelwoning. 
 
  

 
 

 
2.1.B.  INPLANTING 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De omliggende bebouwing is gerealiseerd met de 
voorgevel tegen de weggrens.  Het gaat om geschakelde 
woningen binnen een groter bouwblok.   
In de Sint-Annastraat gaat het om verdiepingswoningen, 
afgewerkt met een zadeldak. 
Deze elementen zijn bepalend voor het straatbeeld. 
Deze opties worden overgenomen in het 
verkavelingsproject, en bestendigen op deze manier de 
bouwtrend in de onmiddellijke omgeving. 

De inplanting van de toekomstige woning gebeurt binnen de 
op het verkavelingsplan grafisch aangeduide “bouwzone”.   
De voorste en achterste bouwgrens zijn een verplichte 
bouwlijn.   
De zijdelingse bouwgrens is een uiterste bouwlijn. 
 

Bouwdiepte: 
Op alle verdiepen: 8m. 
 

Als geopteerd wordt om de leefruimte op het verdiep te 
organiseren kan langs de achtergevel van de woning een 
buitenterras bij het verdiep gerealiseerd worden i.p.v. een 
terras op het gelijkvloers.  Oppervlakte en vormgeving 
worden bepaald door esthetiek; een dergelijk terras mag 
maximaal 2.50m uitsteken voorbij de achtergevel.  De 
bepalingen van het B.W. inzake zichten op het pand van de 
nabuur dienen stipt nageleefd. 

 
2.1.C.  BOUWVOLUME 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Er wordt ingespeeld op de schaal en het karakter van 
de bebouwing op de aanliggende percelen. 
De woning heeft een G+1 gabarit, afgewerkt met een 
zadeldak. 
 
    

Er wordt gebouwd met 2 bouw -en woonlagen.  
Nachtvertrekken in het dakverdiep zijn toegelaten. 
 

GABARIT  
 

Kroonlijsthoogte:  
Min. 5.80m en max. aansluitend op de kroonlijsthoogte van 
de voorgevel van de woning St-Annastraat nr. 5. 
 

Vloerpas: 
De vloerpas van het gelijkvloers bevindt zich boven het 
algemeen peil van het voetpad. 
 

Dakvorm: 
Zadeldak, met de dakhelling parallel aan deze van de 
woning Sint-Annastraat nr. 5. 
 
 



VA_VP_N_Stedenbouwkundige Voorschriften  
 

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden  
Halle – Vandenpeereboomstraat 116/ Sint-Annastraat 

Halle, 3de afdeling – Sectie H nrs. 69c3 – 69e5 

 
4 / 6  29/11/2021 

 

Dak: 
Dakvlakvensters zijn toegelaten in de hellende dakvlakken.  
De som van de oppervlakte van de dakvlakvensters mag de 
grenswaarde aangegeven in het vrijstellingsbesluit niet 
overschrijden. 
Rechtopstaande dakvensters zijn toegelaten op minstens 
1m van de zijgevels van het gebouw. De constructie wordt 
achteruit geplaatst t.o.v. de kroonlijst en moet op een 
esthetishe wijze ingepast worden in het dakvlak. 

 
2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het concept van de verkaveling is dusdanig dat binnen 
een minimum aan grenzen een maximum aan 
architecturale vrijheid wordt voorzien.  
Gezien de grote diversiteit is het moeilijk om te streven 
naar een samenhang in aard en kleur, met de gebruikte 
bouwmaterialen in de onmiddellijke omgeving. 
Er moet gestreefd worden naar een zo goed als mogelijke 
harmonie met het karakter en uitzicht van de omgeving. 
Het residentieel karakter van de verkaveling zal hoe dan 
ook door materiaalgebruik benadrukt worden. 

 

Gevelmaterialen 
Gevelsteen als hoofdmateriaal: 
- Baksteen (handvorm, vormbak, strengpers, 

Wasserstrich) 
- Betonsteen van het formaat baksteen 
Bepleistering (mineraal, kunsthars) is mogelijk, in 
combinatie met een ander gevelmateriaal. 
Ook mogelijkheid tot combinatie met geveldelen in een 
esthetisch bardagemateriaal (hout, trespa, …). 
De gevels mogen geschilderd worden in een heldere kleur. 
 

Dakmaterialen 
Pannen: rood, roodbruin of zwarte kleur. 
Aard en kleur worden afgestemd op het hoofdmateriaal van 
de gevel. 
 

De definitief vrijstaande delen van de wachtgevel van de 
woning St-Annastraat nr. 5 dienen afgewerkt met een 
esthetisch gevelmateriaal zodanig dat deze zijgeveldelen 
beschermd worden tegen mogelijke waterinfiltratie.  De 
wijze van afwerking van deze zijgeveldelen dient aangeduid 
op de plannen bij de vergunningsaanvraag voor het bouwen 
van de woning. 

 
2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW 
 

2.2.A.  INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

// Zie 2.1. 

 
2.2.B. BOUWVOLUME 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

// Zie 2.1. 

 
2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

// Zie 2.1. 
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2.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM  BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De gewestelijke verordening hemelwater moet 
uiteraard nageleefd worden.   
 

 

Alle verhardingen dienen te gebeuren met 
waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met 
een brede voeg.   
Een waterdicht vlak is enkel voor de verharding van het 
terras toegelaten. 
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3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 
 

3.1. RELIEFWIJZIGINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
De verkavelingsgrond vertoont geen uitgesproken reliëf. 
De toekomstige woning zal optimaal geïntegreerd 
worden binnen het bestaande reliëf van de ontworpen 
bouwkavel, en de nieuwbouw wordt zo goed als mogelijk 
ingepast binnen het bestaande straatbeeld.  

Er worden geen reliëfwijzigingen toegelaten. 
 

 
3.2. VERHARDINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

In functie van een duurzaam waterbeheer wordt de 
verharding binnen de onbebouwde ruimte aangelegd in 
waterdoorlatende materialen.   
Om vooral kwaliteit en esthetiek binnen het onbebouwde 
terreinoppervlak te garanderen, dient de oppervlakte aan 
verhardingen buiten de bouwzone beperkt. 

Verhardingen moeten beperkt blijven.   
Dat geldt ook voor een eventueel terras.  Maximale 
oppervlakte +/-20m². 
 

Als binnen de woning geen standplaats wordt voorzien voor 
het privé-voertuig dient een parkeervoorziening aangelegd 
op het onbebouwde terreingedeelte naast het gebouw.  De 
aanleg van deze parkeerplaats gebeurt in een 
waterdoorlatend materiaal. 
Dat geldt ook voor de noodzakelijke toegangen tot de 
woning. 

 
3.3. INRICHTINGSELEMENTEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De aanwezigheid van een private buitenruimte draagt 
sterk bij tot de woonkwaliteit.  De kwaliteit van de 
buitenruimte wordt o.a. bepaald door de oppervlakte van 
de buitenruimte, door de relatie tussen de buitenruimte 
en de leefruimte, door de bezonning en de privacy.  
De tuin dient voornamelijk een groen karakter te hebben.   

 

Privé-tuin 
Deze zone is bestemd voor het aanleggen van de private 
buitenruimte aansluitend op het woongebouw, met groen, in 
de vorm van gazon, heesters en terras. 
Het beheer van de privé-tuin betreft een louter private 
aangelegenheid, en wordt volledig overgelaten aan de 
private eigenaar. 
 

De plantenkeuze moet voor 80% behoren tot de ecologie van 
het gewest.  M.a.w. voornamelijk een streekeigen 
beplantingskeuze. 

 

3.4. AFSLUITINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Gezien de bestemming van de aanliggende gronden, zijn 
degelijke en voldoende hoge afsluitingen nodig om de 
vereiste privacy te garanderen. 
De ruimtelijke impact ervan dient beperkt. 

Privétuin: 
Levende hagen, mogelijk in combinatie met een 
draadafsluiting. 
Maximumhoogte: 2m. 

 

 

 


