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Gelet op d,e wet van ?,) maart f962 houdcndc. orga-
nisatie van de ruirnteli jkc orC.ening en van de stcd.ebouw ;

Gêle t op artikel 9Q t: Bo van d.elgcmecntewet e

zoals het bij artikcl ?1 van voornoemilc r,^rct gcwijzigd. Ís ;
llr

Golet op hct koninklljk bosluit van 1p. april 196?-

betrcffend-c d-e behandeling van de .vcrkavelingsaanvragen i

OverwcgencLe dat cï voor hct grondgobicd- waar dc i

verkaveling gclegí:n jis , gccn d.oor d-c Koning gocd.gckcurd-
bi jzond.er plan van:aa'ril.cg bestaeit t ,

E*Erweg'ende d.at er vo{ir hct gSond"gebied" r.raar de,

,verkavaling gcfogen is,, sleX[Es ccn bijzonder plan bcstaat.'
als bedocld Ín artikel 17 van voornoemdo wct en goed.gekelXl
bij koninklijk,besluit van i

Gelet'op d.e gemc<;ntelí jke bour,rverord-ehln8

.

, . -ad.vies , dat bij toepassing van vollrnoemd.q wet door de 
:.

gemachtigd.e ambtenaar t van het,Bestuur van -de Sted"cbouw en -:

de Ruimteliikc Ord.ening is uitgebracht , als volgt luidt; .
€hrasttrg onêer :voor'bchoud. van bet hternêvclgsnd€ ! 1. Its kavel.e 6elegen .langeh*en ite Se-
Íaesrra€korstraat te beperken tot 6 n. ult d,e as ven f,oae etrqs,t. De stlnohen grond. gllegËn
tusee$ d.ese 6 Eir- 9ït d"e r*qgpntts ÍE voorbeboudon voor cle openbare rregenll. '

a. D€ st:rokeu gronil 6eQ;en tusgen d.e 1?i?5 n, van d.e ',e$ts,s,ndÈ baanas van d.e rtjkeweg Eal.le
l{lnove. en È€ re&t4is lr voorbe}rqu&ea voor een B{raneohj.JnH,Ji{s verbred.{ng va,!r èq baan, '

3. Xr€ voor11aard.en on BESTUIT 
.

voorsobrl,f,tea v& Artikel 1. ,De Vcrkavc
Ë

lingsvergunnÍng wordt afgegeven aan
cie btsrblJgsvoegcle y
btdlagpa 1a11b; IE ai"
tq esrbtedX6ga. 1 o

2o

a

ertoe gehór,rd,en is s ;- ' ''
d.e voorwaardcn gesteld. in het hicrbovcn ovcrgGnox0eh

'ad-vies 'van. de ' gemachtigdqr'ambtenaar van" hot Bc'stuur va'h : '

d.e Sted.obouw en d.e Ruimtolijke Ordening'ín acht te nëfton''

De

. het College B

De . qacret

Artikel 2. Aan de aanvrageï en de gcma-qhtigd+ ambtenaat O"n','
hgt Bestuur van de Steásboól, cn ái zuiintbliiltc Ordcning
word.t u*n rr""rrtiri,"u"táit l""i"il sororráË" .

I
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Uittreksel van d.e wet uan Z) maart I)62

art. 56. Niemand. mag êen perceel, tegrepen in ocn verkavelingvuí)r'woningbouw ,vrijrnrillig te Í<o.;p stellen of verkopeh , tenzij het college van burngem**áóer en
schepenen vo.,r d"ie verkaveling vc,.rraf een schriftelijk en uitdrutckeii.jke vorgunning
heeft verLeond, - Wanneer een verkaveling d.e aanleg van nj-euwe straten inhouát, t<anhet college geen vergunning verlencn d.an na een besluit van d.e gemecnteÍaad. letreffend.ehot tracé van d.ie straten. Iat besluit is niet ond.erworpen &an het ad.ries van d.e
lestend.ig'e deptitatÏe van d.i provinciale iaad. en d.e góed.kóuiing-van d.e Koning,
vo. rgeschreven in artike\ 76 van d.e gemeentewet. ; :;
art. 57. ne bepalingen van artikel {zf , lerde lid , alsmcde van d-e artikclen45 46t48r53
54r55, ziSn van toepassing op d.e verkavelingsvergunning. De termijn gcsteLd" Ín ar . 54teerste lid' r w<;rd.t evenwel verdubbeld-, Het coliege kan d.e aanvraag aan d.e commftssie
van ad.vie s v:..,i-;r1eggcn.
art. 58. get schepencollege ef d.cgemeenteraad. , alsmed-e d.c gemachtigde ambtonaarin het geval van art. 45 , kunnen aein d.e,afgifte van d.e vergunning d.e lasten verbind.en
d.ie zij a.:.n d,e a::nvtager menen te moeten opleggen , met name de uitvoering 1 op zijn
kosten , van a1le werken tut uitrusting van d.e aan to leggcn straten en het beste.mmen
van grond.en vo.rr'grcene ruimton , cp"rrÈar" gebr:uwen en uverheÍèsd.ienstcn. 1jart. 45. Zolang het bijzond.er pà,an van aanlóg van het grond.gcbied. wa;r hct porcecl
golegen is d.:;r d.e Kriyrjng niet is giied.gekcurd kan d.c vc,rgunning niet word.en vorleend,
rlan op eenshuidon d. advies var,r d.e d-tr..rr d.e ministcr gu**"htigd.e ambtenaar of ambtonaren
van hct bestuur van d.e stcd.ebouw en rtimtelijke ord.ening- vcrder rrd.e gcmachtigd.e
arnbtenaai genr:erld. ". Iat advics kan, mits lËfror;ii-il;"trcdenen omklcc6 tot rvcigeringran d.e vergunnÍng besluiten . Het kan d.e afgifte van d.e vcrgunni_ngb uan vcorwaard.en ter
waarbcrging van een behourlijke plaatselijkc aeinlog en d.esno,rds aiwijken van a1lc
bestaand.e verordcnend.e vo'i.rsch.r'iff,sn , inzond.rheid. van d.ie welke,.uj-t roc;i-plannenvl';rtvlocien . Dcae procod.ure is evencens ve,n.itocpassing op Èe af,gifte van vorgunnigcn
vo\rr bet oprichten binnen het gebied. van hgt in artí<cil- 17 geno,:.rmd.o tijzond.ere plannon
Do vorgunning mcot hct bosshákkend. gedeclte van het advies ian o.e g"*róhtigde amlte-
naar overnemen . De eanvrager is gaÉoud.en de in dat ad.vics gesteld.e ro,rrwaárd.en in
acht te ncmen. ..' "'. ' I
art. 53. '..wordt d-e aanvraag up het gemeontehuis neergelogd. . ïnd.ien het d.ossier
volled"ig r word't d.acïelijk een 'ontvangstbewijs'afgegeïen. Do aanvraag kan ouk bijter post aangetekènd.c brief word.gn gep.a3.n ; binnen vijf d.agcn na ontv_r.nsgt er van zend.
d.e gemocnte:aan d.e'aanvrager bij. ter post a;ngctkc'nd Ëchr:.jven ee.n ontvangstbewijs .,f
d.cclt zij hem op dezclfdb wijzc medê dat zijn dossicr niot vr,ftedig is. ic ministcr
bepaalt aan wel-ke vcii:r1,1ssttre ebn d.ossief m,:ót yolducn om aIs' voLfeáig to lri..,rdcn
leschouwd.. :

art- JQ \fan d-e leslissing rran het cclfcgc tot vcrlcning of weigoring van d-e vcrgunning
word.t aan d.o aiinvrager bi-j te post aangetkend-e brief kennis gegevcn binnen d.e
vijfen zeverrf,lgd.agen na de d.atum van het i;ntvangstbe',rijs. Heeft d"e aanvrager rÊ. verlcrop
van d'ie te mijn gecn kennisgoving van d.e beslissing vanhct college of yan.:en scholÉ
singsboslissing van d"c gemachtigd.o arnbtenair ontvangen ,. d"an mag hÍj , vijftieniL..na
zulks bij te,: pogf, aarngtekend.e brief aarn d-e gemachtigd"e ambtenaar tc hebbr:n latcn
weten e oÍt v,,).)r zover d.czc hem g.cÍr woigcrÍngsbeslissi.ng tcr kennis brengt mct de
worken leginncn r nils hij zivh ged.r*agt naar d.e aanrrijzingen van hct d(j,.Jr hetr ingediend
d.ossier . De Konj-ng bopaalt d-e vorrn van d"c vergunningj,.van do beslissingcn tot weÍger-ing van d.c rrergunningen en van.d.e schursingsbeslissingen ván rLe gcmachtigdo ambtonaar,
eVenaJS d.ê.::ege],s..VoOr d.e t.repAssing----------------Er( van d.e aft. 45t 46 eil 49.Art. lJ. De'aanrrcagGr kan binncn d.crtig d.agcn na kennj-sgeving van d.e bcslissing van
het Schopenccllege of van d.e afwijzend.enboslissing van d.e gemactrtígd.e ambten*r"$ t"-
d-oeld. in het tweed-e 1id" van art. 54t van die beslissing in bcroep Èomon bij d.c Sesten-
digo Dcputatie. Van d.c heslissing van d.e Bcstcnd.ige Dcputatríc word.t ilan c1e a:invrager
ItmneN kennil Sesevoq binncn zestig d.agen pa de d.átun van afgifte"bij ter p.rst van d.c
aangetekend.ê brie,f, dio het.bcruep bevai. )e aanvrager kBn biincn d.o"iig aaion na kennis
gcving van d.e br,'sl"issing van d.c Bestcnd.ige Depntatle uf, bij gebrcke ván d.fo kennis-
geving, na het verstrijkcn van de tcrmijn waarbinnon d.eze plaàts m,;e$t hcbben, in be-
róep komen bij d.c Koning. 1ríorci_t van d.e besllssing van d.e K.;ning goen kennis gegevcn
binnen zestig d.agcn na afgi.ftc bij d.e post 'ran d"e aangetckcnd.c brief d-íe het bórucp
bevat, d.an kan d.e aanvragclr bij aangetckend-e brief de zaak aan d.r; I{inister in herinnc::-
ing brcngon. Ind.icn d.c Koning zijn bestissing niet hceft'd".,en kennen bij het verslrijken
van een nsiou.we termijn van rterti-g d.agen, ingaand.e up dg d-atum van d.eze'herinnerings-brief , kan d-ê aanvragcx zcndcr verd,ere formaliteitcn ávergaan tot d-e uitvoering van
d.e werken, mot in achtnemi_ng van d.e gegevens van het d.i.,ssier dat hij heeft ingód.iend..
De beslissíngen van de Besterrrljpe Dern:ia.ïií1 ên aren dn K,rtrino czirin mot rnrir.n hmk'l crnd-
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ï. A) !ïêi...ens d.e onvold,oerrd.heid- van hei;-tro.cé en van de b3Ê€d'te

irán Oó wcgei'ris, r,v-ellr,c zè beJ.it-.ni t zLjn de p-eirgclen, v'OgrSien
op 0"" plai,ren van d.c verkavetilg, nièt geschli-ct Yoor d'e be-
sïc:mm:-iriï d.ic ir:. het voonritzicht'worci-t p5este lcl. Geen ptlrceel
le,&ft iirorilen te koop ges'bqId" voo,-a.l.q,'er liE;t tracé en dc b&lediie
ïËfi d; r,r,,s.!;cniÈ v,,,?roJterC, zr1n volgi,ns dc rninj-inuni eigeÍr blerna
ffi.paal'1 : Door grond.afstand en inlijvÍag in het openbaar d.omein
d.er wegenis van d.e stroken grond- gelegeá tussen d.è 6 n uit d-e as
van d.e l,lesmaekerstraat en d.è wegeiis.

Indien <1e verÊ{u:ru}ing, eeníiluid-entl op o,i:.d.erhavig aclvies tvoiclt
áfg*rlever:d., r:róet c1e-eventuele voltoóiÏng van die. verbete::ing
iifï3n"" uit e en rrerklarinré van cle _gemeente, l,e ricirten aan de
aanvrc.ger: en aan d-e gern"ir.cËtigc.e ai",Ètenaar'

b) traci: van. c1e nieurv aan tc legl3en !ïcgcnis hierna eange-
duid,, oet in ovelrc..lnstemning zi jn raet cle aanr;rijzingen van de

planne van d.e vcr:kavclingu eDr e.rentu ee I , fle;'b c1e zc van d-e

i4obeurl j)ce bi j lag,r: II "

Geeir perc I mag wor:d-cn ve rliocht vooialeer clcze wegenis is
aansele gd" cluur' zanrJ mat,:r:ialen en is uib6.; rrrst volgens d-e

noriilon Opgq e8d door cle gemeentelijhe ovcrhc i-d, volgens d-e aan-
d.uidingun v d"e vcrkavelii"rgsplaï.rnenr e[, evr; ntuee 1, van d-e ze

van cle ;;cbeu ijhe bijlagc II '
Dc uitrusting n de aanleg noc tun zocianig zti rr rlal; de we OC

noiigc. vraarbo n bie,i.b voo:r eventuelt: ove; rnaïi]Ê op gtrli k
€5e
ij

9

ciewellc ogenblik, or d.e mocnte ert ciat zQ vcoil pe rce lerr t an

d.e vo::kave1in6 mogcl Id:eid- bii':d.b toe gang tc hebbcn tot ccn

o
J

a) De zijgrenzen van d-e percelcn moeten loorlrecht st3an op '1o

róoili;nl -tcpzi ;j arrcle re i.i tcLr:r-rltlrc 1i jicu aanwi j zi-ngcn op cle

wes welke volcloe e r-s ua tglerr-ist volgcns de betekenis van art.
5c in fi-ne van d.e ct, De voltooiÏng van d-ie irverken za.L blijlcen
uj-t ecn verklariirg van de gcnecni;e $ericht aan Cc aanvraser e:n

aan c1e; genachtig;d-e tenaar. jJcn ovo rc cnlcolns t mc t de gt: me ente -
1Í jke o've ltreid, \ri'e 1 clc uitvoering, binnen een bePaalde ter-
.mt- Jn, w;rarborg;t v aïI werken van aauleg cn uitrus-i;ing van cle

wes zoals his::bo''ie.ir b aalcl, kan mi t;s he t aigkoord van het
Bestuuï van cle íited.ebo , a.alfs(jnoulcll word.e n.

c)'fn ieder gtnral mag g en enlcefe:, verkooP ge schied.en vooraleer
hc't gcheel van oe voorz nÈ riivc ile L:ingswe :rkcn is r-ri"tgevocrd
OVË TE cnl<onstig de aandui ngcn van r1e Plarlnen van d.e vurkave-
1in6 en,
tooiïng

in voorkomend- .,c e van d.t, zc van bi jlagc II. Dc vol-
van d"ie i,'e:lken zaL btijken uit eun vd rklaring van d-e

aanvragUÓ r gericht aan <1e' en'bc .

fI
ve rkave IinS sP I elrrne n'
b) furl-ur purce.rl moct een rech'bstr:ee!:s
gang hebben tot CLe be staa-nd-e r,vugcrri.s o

v':egï Dsze toe gang moct eerr ninirn'Lnl bre
tcizi j he t te 6;i,níeel is a;r.ngcCur-t1 op d

kavulin6 '

f+
,-..ri -l-

op

n afzonrJerlijke toe-
of cie a{Ln te leggen
e hebben van 4 rrtet.ir!
larinen van c1e ver-

t
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c) BÍj d.e uitvoering van de Yergunnj-ng mag Sc.in wijziging ge-
beuren indien ze niet uitsl-ui-bend. 'betrekking hocft op grotere
afmetingen van de percelen en ind.ien ze niet schaadt aan het
karalct':r van d.e vcrkave lingo

ïïI.De ae.nduiclingen aLn;:;ebracht otr de rplanncn van d"e vcrkaveling
hebben d.ezeffde waard.e a-l-s d.,:ze van de voorschriften"
ïn geval van tegenspraak zal men zich houd.en aan d-e goost van
d.e vcrgunnin.g,

IT/. De ilercolen rnoeten geb.cuikt word.en volgens hun huid.i-ge bestein-
ning of volgcns doze hun gegcven d-oor d.e verkaveliirgsverg'Jnning.

V. Voor alles vuat d.e lasten en d.e voorwa.ard,erl betreft, opgel.egcl
door de vergunning, d.ient d-e ve rkavuling beschouwd. -als con enkel-
vourligc en ónd.eelbare jurid.ische handeling. Gcen enkele qonstruc-
1ie mág vrorden o'pgcricht op êen perceel begropen in d-e verkave-
ling iídien d-e táÈten en voorwaard-en rran d-c verstrnning niet zrJn
geè'crbiedi6d" 'r:

VI. Het onturerp dient aangepast te word"en aan d.e: vooru/aard.en die wor-
clcn gestelà en d-e lasi,en welke urord,en opgelegd in de vÈïgunïingr
met het oog op d.e gevolgen rvcll<e uit d.ie l-asten en voorwàard.en
kunnen vooitvloeien, diónt het in zijn gcheel tc word.en herzien
zbd.anig d-at het, wat d-e uitvocring but.reft, het ontv'rcrp is van
belang[ebbend-e. 

'Gccn percr:el nag $Iord"en te ]<oop g-esteld vooralecr
een exemplaar van h;'b ontwerpu herzien zoals hicrrboven aangeduid.,
is over:górnaaht aan hct college van Burgumeester en Schepenen
en aan d.e gemachtigd-e arnbtenaar.

a-T,GjljiiiitrN.tl oPt,xnKItdG.Il'í :

I" De planncn en d.e voorschriften van d.c verkavelin64 hebben vo
rerng op d-e in voo.ge zi jncle rooiplanlicn, gp de.bouv'rverordelrii
en óp àe verordLeningen \Maarvan sprake onder c ) van artike I
van d.c wu::t o

De aanïrage.n tot vrijz-iging van de Vorgunning noe ten íngediend.
vror6en volgens d-e procco.ure, door cle wet voorgcschreveg., voor d.e
aanvragen tot verkavelingsve rgunning.
Bij toepassing van artikel 4,,1 van de wet mag gcrtn-enkel alleen-
stáand.e- hoogsf am:nig.-, boom, wclkc staat in h;t goe d \^taarvoor d.e

vcrgunniir.g is afgc;gevo.n, geve }cl i,vo::d.en zonder voorafgaandcli jket
sciriiftutiji<e en uitclrukkclijke veïtjunning van het collcgc van
Burgcuecster en SchePenen.

De Sans bijzonCcre aandacht van de verkavelaar v'rord-t gevestigd.
op óc tweeáe aline a van art,65 van de welr d.ewelke bepaaLt_dat,
v,rànncer het e*n ovcrtreding betreft van d-e bepalingen van d.c

w'et die op d-c verkavelingsvergunning betrekking hebben, d.e

rcchtbankl op vurzoek vaÀ dc kopc::s van d.e kavels en onverminderd.
d-e vcrgocéiing van d.e schad-e , de .vernietiging beveelt van hun
titel van veikrijÉling op kosten van C.c overtrecler.

Or:derhavigc bi jtagc maa,kt integrerend- d.eel uit van het ad.vie s
van d-c gemachtigd.e ambtenaar'

Brussel, d.e

De l)i.rectcur,

or-
ngcn
7'

TI.

ïïï.

ïv.

R.BEO}ïïRS
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ï. Bes n
a) J-

U rl-e pla.nnen van de ver-
kaveiÍng of in d-e voorsch::iften van de gebeurlijke bíjlage II
nogen d.e coíI.structies slechts besienC z;-Jn toË resj-tlentieel
en f aniilaal gebruíIi i ze moeten vold-oe n aan d"e niniltum Í]ormen
voorgeschreven d.oor d-e v'let DE OAi:jYE, de beuvoonbare oppêlvlai<be
bedi,.áp5end.e nÍn.inur;t bO m2; op j-ed.er perceel mag slechts één
vronirr6 toegelaten wor.rJ-en; gebor-rwen net neerclere woongelegen-
heclen zi- 3n t;litge sl-oten

b) ïiliettegenstaande eventuele wi jzigingen gebracht aan cle gren-
zen van d-e percelen, niogen d-e a.f:itetÍrrgen van d-e gebouwen de
ma:<ína niet ove::schrijcien virelke voortvloeien uit d.e plaan.en
van de verhal"eling clie het voo:rïi/erp uítmaken van onclerhavige
r/e rËunning ' 

:

c) De t)esiaande bonen niogen nie t gevetd wórd-en zoncler nachtiging;
z,e raoeten aangegel/'en v,rord-en in d.e bouwaa"nvraag. 0p d.e p]-aatsen
aanged.uid op de plannen v"an cle verkarreJing rnag qeeï] enlcel-e
boom geveld. wo:rd.en, 'uerlzli dit, in verband- qet d.e veiligheid,t
volstiekt nood-zakelijk is en op voorwaarcl-e C.at hii doQr een
nieuv'ie aanplar:.ti'il.g tvordt v(j rvangen..

ïL Ac *-r- nr r i or,ltrvs loken vana.f <i-e \,'re nt_s .
Ea erren te wor n ep d-rr op elft van hun oppervlakte.
b) le afsluitin€lei1 nioeten bestaa.rr uit levenrle hagen van maximum

l meter hoogte of lage niur.r-rtjes van ten hoogste Or4O n,
Ingangspi jlers zi.1n toe gelaten,

c) Het peil van 4*t 6rond.vlak mag niet- lager ligáen clan het peil
van d-e stoep (voeipad-) en moet aansluiten op het peil van d-e

tuj-n zond.e-r' d"at d.e hellirr.g B/4 mag overschrijd-en"
d) ne loggia's mogeïl op cte helft van cle breedte van d.e $€VeI

niet rnóer d.an Or60 m uitsteken" .De bord.essen van d.e lngang
mogen in d.e achteruitboulvstrook niet roeer d.an'1 rn boven het
pelf van d.e grond" li6ggen en op niet m:ind.er d"an 0160 m van de

girens welke net eei: geboui,v mandellg is 
"

e) De particuliere ingangen mogen niet ond,er tret a.lgemeen peil
. van d.e stoep (voetpad) aangebracht woroen.

Zone voor tuinen
^n^ 

T7A^mvf,tv v vv! e cud"en voor beplantingen; bevloeringen op beperkte
eine constructies

cle normale uitrusting
nini:rum2mvand-e
chi-tectuur moet i-n
ou'{v, Tenzij het tegen-
verkaveling of j-n d"e

e II z:-in constructies
d-uiven'i;i1len, kiei.ien.-
sen, schuren nict

----r,"*.àr!p.tïl$.
te6e rldLeeJ- is aal:r{.jeilu.-i d- op

oppervl:r.lcten zLJn toegelaten alsroed-e kI
(Èèschutti,ngen èn versi-eringen) d"ie tot
van een tuin behoren, voor zover ze op
perceel-ssrenzen iivord.en opgericht " De ar
han,',cnie zi jn met d.eze 'ran het hocfd-geb
d-eel is aanged.uid. op de planrren van cie

voorschrif ben van d-e gebeurli jke lcijlag
zoals garages of be rgingen, vrashokk.en,
hokkenr s€rren, ber'Splaabsenl rl/erlcplaat
toegelaten,

b) I{et natuurlijk pej-l .ran d-e grond dat nornaal werd.- geëffencl
of het peil áat-werd bekomen volgens een gcmeenschappeliik
goedgekór.rrcl plan nag niet r,,vord.en gewij3iga op_minder d-an
Ó,5O*m afs'hand 'tran d.e eigend.omsSïens" De.1,alud-s, -cle steun-
nráren en de terrassen moEen niet hoger zijn Oan 0r)0 lt ten

IIf "
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.\overjgtaan vaïi dit grond-peil? tenzi-j uitd::u-kkelijke nraclntiging
ís gede,,en oÍj een forrnele aandiri.ciing Írr de bouvraanvraas.

c) We.nneer het plan gegroepeerde constructj-es voorzlet, al$n de'scheicli-ngsnuren, vrelke niet h.oger zi1n dan 2 a en waarvgn d.e
diepte niet meer j-s dan 5 m, toegelaÉen aarr <le aelrtelkant van
de constructies in h:'u verlengde van d.e mand.elige rcuur van
d.e gebouriren"

e) Beboudens een and,ere afslui'bj-r:g uitdrukke.Li jk vr'ordt toegestaan,
frLJn alleen toegelaten, levende hagen op draaLd.- of tralievrerk
net grote iila.zen aan me bale ri of betonnen pa.l-en van maxínun
I.50 n hoogte gehechtlnet eventueel een laag muurtje of een
plaat in getemperd.e kleur van 'uen hoogste Or/+0 m hoogte.

IY. ffelstand. r,'an de gebouwen.

ne ge vels, dê buitenkanten en d"e bed.ek]-ringen .,ian een construc-
tie of van een groep constructies zul}en volgens óénzelÍde
atrchÍ'uecturale sLijl worden oirg5ericht, gebouv'rd met c1ezelf,d.e
materialen en noeten 1n harmonie zijn met de omgeving.
a) ïe hoo6ten en profielen van C.e verschillend.e coristlusties

welke een geireel,vorinen moeten gell jh zijn of 1n volledige
harmonie onder elkaa::"

b) Voor d"e buitenbeklecl-ing zr-..l-Ien de materi-alen eventueel d.e'volgende z,"jn : ru'rre bal<steneno harclsteen, bleukstenen, met
uitsluitlng van geli-jk welk materiaal dat zort schaclen aan
het eenvormi-g aspect van d.e constructies of het algemeen
karakter van de omgeving. All-eenstaand.e constructies mogen
in heldere tonen geschilclercl word.en;

c) Behoud-ens bijzond.ere aand-uidingen op d.e plannen van d-e ver-
kaveling en eventueel in cle voorschrj-ften van d.e gebeurlijke
bÍ jlage fï, v'iord-en d"e daken belegd met pannen, natuurleien
of kunstl-eien van he tzel:'ae formaat en d.e::elfde kleur als d.e
eerste, of met clakstro voor alleenstaande vi-llars op een
vold"oend.e afstand. gelegen van d-e overige construciiês; de
claken moeten minstens 2 schuine vlakieen hebben waarvan de
helling ligt tussen 2> en tOo.

d) De schouwen rnoeten ninstens 2 n verwijd-erd. blijven "ran d.e'voorgevel"
e) lle d.akvensters, achteruit geplaatst tegenover d.e buiten-

auur, v,'ord.en toegelaten op d-e helft rran d.e breed.te rran d_e

betrokken getel en op mininuri:. éón neter afstand- van d.e ran-
clen van d.e gevel, Ze mogen niet hoger zijn dan ltZA rá tenzij
d.e we lstand- van het geboulv he t ande:rs toelaat.

f ) Alle buitenkanten van d.e d.aker: zullen volgens het geval
voorzíen uro::d"en van kroonlijsten, goten, boordrpaJlnen of
boord.schaliën.

OÊiiiERI(ING:
Ori.derhavige bijtage maakt integrcrend. d.eel uit van het ad.vi-es van
do gemachtigd.e ambtenacLr"

Brussel, de

De Directeur,

R.E.iCKE}ïS

, S rË *1* .gg6q



I. Art.ï- -oar.c- la*g" d.e Rijksweg Halle_Ninove.*--*
Voorafgaand._elijke nivelLeringswerken ter aanvulting va-rr art.fpàr. c van bijlage fa.
lle vellrqezenlijking van het grond-peil in de achteruitbouwstrookvoorzien in art'Ifc van_de 6i;fage Ib dient op volled.ige Urèóáte
vdre d-e percelen 21-22-27 en ?4 vóoraf uitsevoêrd en eebracht
gp hgt.argemeen peil van d.e stoep (voetpaá) en dient".rqd&Ë-a*
bouwli j1 aan te sluiten .op het pê:-r met d.e grond. van ae nóFzonder d_at de hellitig B/4 mag drverschrijd.eni

Sijlage ïf
A. lasten en voorwaard.en: ïo5/Tr,,/79

B. f.anvullend"e sted.ebouwkund.ige voorschriften in vervar.ging
va.n' d.e voorgelegde

A, Bestenning- Strook or half ê ebouwi
oppe en cons e es en voor het oprichten

vÊrr een blok van maximum 4 constructie s, netfaniliaal karakter , land.elijk uitzícht en &arcimun2 bewoonbare nive àus. Klei-ne hand.el en ambachtenniet schad.end.e aan de rust va.n d.e buurt zijn toe-
b
V
el-aten.

B. InplantinE- oor d.e loten 1angs d.e rijksweg I9r75 m uÍt d.e
bestaand.e baana ê

C. Gg,bariten-

Voor d"e overige loten: mj.n:-mu-m 6 m en maximum 9 machteruitbouwstrooE op d"e voorliggend.e oatworpen
wegenis. I,{instens 7 r.r van d_e zi jd.èlingse per-
ceelsgrenzen voor d.e vrijstaand.é af tè werken
zijgevels.
ï) Voor constructies vormende eeh blok val maxÍ-

fÍ T ,e-ï. i-: pT A f,, ï.- TÏ mum 4 constnrctiès en d.e gekoppetd.e woningent
d.iepte geli jkvloers: rna:cinum ï7 n

verd.ieping : maximum 12 nà ninimum Bm.
Y"q!" hoogte tussen grond.peil en kroonli jst:
6 rZJ m*
Helling "dak + 4Oo- type zadeldak.
Io{ateJcgá'1en- Zie bijlá-ge rb
ffies*áelfd.e gabarit en architecturaal vertoon'" is vereist voor d.e gekoppeld,e constructies.
Biigebouwen- Breedtè naxinum d.e 1/Z van de
?chtergevelbree&te (voor d.e kopgebouwen).
Hoogte"maxi.mum 7 m net plat dak-afd"ekking,

$IËNS]" OFENÊ.ÀNE WUFïKËí{
fii:YO,,i-G:) f;lJ HËï DOjjj::,? Nr
Gí.]ËDGfí("=u;i) DSfR f-irr col.Í,5ËË

Jld
íi'f /)z{iUlv{ VAti .Á,,4, -,8=.6..{

. i'*órádt**ï.,

Op "de loten I tot en met 20 zí jn af zond.erli jke èienstgebouvrenlaten op minimum 2 m afs tand. van d.e gemene perceel ns
en maximum op;-iervlakte v art JO m2. L{a:cimunn hoogte 2

sgre
,75m

d.e zelfd.e materialen en archi tecturaal vertoon als het hoofd-
gebouw. l)eze gebouwen luhnen alleen dienstig zijn als

o
c

é

toège
met e

of bergplaats en mo n, mits akkoord" van de tvree aanlige
d

Sarage
ggend.e

eigenaars, gekoppel wotid.en.

E. Àfritten naar ond.ergrond.se garage,e j-n d.e achteruitbouwstrook
zijn verbod.en. -

Ond.erhavige bijlage maakt J-ntegrerend. deel uit van het ad.vies
van d.e gemachtigd.enzambtenaar.

Brrrssel oYe }irecteur,
F')i8tll{i 1 r'.,,

L.]*
lt-
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