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VERKOOPPRIIS

Lot

l
2

3

4

5
6
7

8
9
10

11

Opp.

405 m2

397 m2

463 m2

360 m2

411 m2

411 m2

364 m2

312 m2

335 m2

283 m2

283 m2

Prijs

€44.550

€43.670

€ 50.930

€ 39.600

€45.210

€45.210

€ 40.040

€34.320

€36.850

€ 31.130

€ 31.130

zonering

A2
A2

A3

A4

M
A4

A3

A2

A2

B4

B4

In deze pms is niet inbeareDen: € 50 dossierskosten
schrijfgeld aankoopakte
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HEERLUKVEELZUDIGt

Formulier

VERKAVELINGSVERGUNNING

Provincie Limburg
Gemeente Riemst

Aanvraagnummer: 20172
Intern nummer: V2017-02

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag verkavelingsvergunning ingediend door de
cvba Kleine Landeigendom, Carlier Erik, met adres Pliniuswal 1 bus 2 te 3700 Tongeren, ontvangen.
Een resultaat van het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek werd afgegeven op 22 maart 2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bloesemstraat 6, 8, 10, Burgemeester
Scheperslaan 1, 3, 5, 10, De Kommik 1, 3, 5, en Kanaalstraat 34 te 3770 Riemst en met ais kadastrale
omschrijving 4de afdeling Vroenhoven, sectie A, nrs. 322B3/deel en 32203/deel.
Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een deel van twee percelen in 4 loten voor halfopen
bebouwing en 7 loten voor open bebouwing.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de
uitvoeringsbesluiten.
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Riemst neemt op 22 juni 2017 volgende
beslissing:
Het overwegende gedeelte ervan luidt als volgt:
Stedenbouwkundige basisgegevens uit plannen van aanleg
Ligging volgens de plannen van aanleg en bijhorende voorschriften
Overwegende dat er voor het gebiedsdeel waarin de percelen begrepen zijn geen bijzonder plan van aanleg
bestaat; -
Overwegende dat er voor het gebiedsdeel waarin de percelen begrepen zijn het gemeentelijk, ruimtelijk
uitvoeringsplan "Wilder" bestaat, goedgekeurd op 26 juni 2008;
Overwegende dat de percelen niet gelegen zijn binnen het gebied van een behoorlijk vergunde verkaveling;
Overwegende dat het perceel gelegen is binnen woonuitbreidingsflebied volaens het bij Koninklijk
besluit van 5 april 1 977 aoedaekeurd Gewestplan Sint-Truiden - Tongeren;
Overwegende dat het gebruik van deze gebieden geregeld wordt in het inrichtingsbesluit van 28 december
1972;
Bepaling van het plan dat van toepassinc) is op de aanvraac)
Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van

aanleg;
Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurde verkaveling;
Overwegende dat het goed gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan;
Overeenstemminfl met de plannen
Overwegende dat de voorgestelde bestemming hiermee in overeenstemming is;
Afwiikinasbepalincien
/// • ' . -

Verordeningen:
///
Andere zoneringsgeaevens van het goed
(gegevens i.v.m. ligging in of langs gewest- of provincieweg, monument, landschap, stads- en dorpsgezichf
archeologische site, polder, watering, ruilverkaveling, waterloop, spoorlijn, nutsleiding, vogelrichttijn- of
Ramsargebied, duinengebied, watewinningsgebied,...)

///



Externe adviezen
(Verplichte of facultatieve adviezen voortvloeiende uit het decreet of uit andere wet-of regelgeving)
Overwegende het gunstig advies van de cvba Infrax te Hasselt van 29 maart 2017 met kenmerk
rbhg/ph/VK2017-0437 (zie bijlage);
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeentelijke dienst Milieu Riemst van 12 mei 2017
(zie bijlage);
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de cvba Infrax te Hasselt van 4 april 2017 met kenmerk
D0000264062 (zie bijlage);
Het openbaar onderzoek
Overwegende dat de aanvraag niet valt onder de aanvraag stedenbouwkundige vergunningen die moeten
openbaar gemaakt worden volgens artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning- en
verkaveiingsaanvragen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2002;
Richtlijnen en omzendbrieven
///
j-Ustoriek

(voorafgaande besprekingen, vroegere aanvragen en beslissingen, attesten, beroepen, bouwmisdrijven,
herstelverordeningen, vonnissen en arresten, Raad van State,...)
///
Beschrijving van de bouwplaats, de omseving en het project
(o.a. eventuele gelijkaardige aanvragen of precedenten in de omgeving
Overwegende dat de aanvraag het verkavelen van een deel van twee percelen in 4 loten voor halfopen
bebouwing en 7 loten voor open bebouwing beoogt;
Watertoets

Overwegende dat het voorliggende project een beperkte oppervlakte heeft en niet gelegen is in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid kan geoordeeld worden dat er
geen schadelijk effect wordt veroorzaakt;
Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Overwegende dat de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 15 juni'2017 de aanvraag als volgt
heeft geadviseerd (zie bijlage):

".. .Overwegende dat het project voorkomt op de lijst gevoegd als bijlage fl! van het besluit van
de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (en latere wijzigingen) houdende vaststelling van
de catQgorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage; dat een project-
milieueffectrapportage-screeningsnota werd toegevoegd; dat hieruit blijkt dat de mogelijke
milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn; . -
Overwegende dat het perceel gefegen is in een goedgekeurde verkaveling en dat de
bestemming hiermee in overeenstemming is;
Overwegende het gunstige en voorwaardelijk gunstige advies van de cvba Infrax;
Overwegende het voonA/aardelijk gunstige advies van de gemeentelijke dienst Milieu.
Ovewegende dat het voorstel het verkavelen betreft van een deel van twee percelen in 4 loten
voor halfopen bebouwing en 7 loten voor open bebouwing;
Overwegende dat het voorstel gelegen is in het RUP Wilder, dat het verkavelingsptan in
overeenstemming is met het RUP;
Overwegende dat dé stedenbouwkundige voorschriften van het RUP van toepassing zijn; dat
de voorschriften, opgesteld door de ontwerper, niet van toepassing zijn;
Overwegende dat per woning een maximaal bouw-volume geldt van 550m3;
Overwegende dat de voorwaarden van de gemeentelijke dienst Milieu niet volledig in
overeenstemming zijn met het RUP; dat, om de uniformiteit van het toetsingskader in het
volledige plangebied van het RUP te garanderen, de voorgestelde voorwaarden niet worden
overgenomen;
Overwegende dat het voorstel zich ruimtelijk goed inpast in de omgeving;
Overwegende dat het voorstel de goede ruimtelijke ordening niet schaadt.
GUNSTIG voor het verkavelen van een deel van twee percelen in 4 loten voor halfopen
bebouwing en 7 loten voor open bebouwing mits aan volgende voowaarden wordt voldaan;

de voorwaarden uit het advies van de cvba Infrax moeten gevolgd worden.
de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Wilder zijn van toepassing.
de stedenbouwkundige voorschriften, door de ontwerper gevoegd bij de aanvraag, zijn
niet van toepassing.

per woning geldt een maximaal bouwvolume van 550m3."



Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
(technisch-stedenbouwkundige evaluatie)
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Riemst volledig kan
instemmen met het gemotiveerd voorwaardelijk gunstig advies van 15 juni 2017 van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar; dat ook kan ingestemd worden met de overwegingen die geleid hebben tot
dit advies;
Algemene conclusie
(samenvatting en besluitvorming)
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is, en kan gebracht worden door het
opleggen van voorwaarden, met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke .ordening, alsook dat het
voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke
omgeving.

Het beschikkende gedeelte ervan luidt als volgt:
Advies en eventueel voorstel varrvoorwaarden
GUNSTIG voor het verkavelen van een deel van twee percelen in 4 loten voor halfopen bebouwing en
7 loten voor open bebouwing.
Voorwaarden:

de voorwaarden uit het advies van de cvba Infrax moeten gevolgd worden,

de stedenbouwkundige voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Wilder"
zijn van toepassing,

de stedenbouwkundige voorschriften, door de ontwerper gevoegd bij de aanvraag, zijn niet van
toepassing,
per woning geldt een maximaal bouwvolume van 550m3.

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 22
JUNI 2017 HET VOLGENDE:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de verkavelingsvergunning af aan de cvba-Kleine
Landeigendom, Carlier Erik.

Deze verkavelingsvergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
de voorwaarden uit het advies van de cvba Infrax moeten gevolgd worden,

de stedenbouwkundige voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Wilder"
zijn van toepassing,
de stedenbouwkundige voorschriften, door de ontwerper gevoegd bij de aanvraag, zijn niet van
toepassing,
per woning geldt een maximaal bouwvolume van 550m3.

Het college van burgemeester en schepenen zendt op dezelfde dag een afschrift van deze vergunning aan:

• de aanvrager te Tongeren,
• de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar te Hasselt,

• De cvba Infrax te hasselt.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 4.7,19.

§2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van dertig
dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente'onmiddellijk op de
hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud als naar de vorm, aanvuliende
vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen'.

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen te
rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, §2, een
gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
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RU P WILDER stedenbouwkundige voorschriften 31/01/2008

RICHTINGGEVEND VERORDENEND

artikel naam voorschrift toelichting inhoudelijke aspecten toelichting ruimtelijke aspecten stedenbouwkundig voorschrift

;ONE

r-or
)

ï
ï
1
J
ï
1

1

0.1

0.2

0.3

ALGEMEEN toelichting inhoudelijke aspecten toelichting ruimtelijke aspecten stedenbouwkundig voorschrift
NRICHTINGSARMATUREN

armaturen allerhande worden enkel
geplaatst i.f.v. het gebruik. Plaatsing van

iverbodige elementen wordt vermeden.
n de verbindingszone zal het groene trans-
ïarante karakter overheersen.

/erlichtingsarmaturen zijn sober van vorm
net een neerwaartse lichtstraling.
-ichtoverlast wordt vermeden
nrichtingsarmaturen allerhande zullen
laarvorm, materiaal en uitstraling
/oor de ganse zone RUP op elkaar
afgestemd worden.

0.1 /erlichtingsarmaturen hebben een
leerwaartse lichtverdeling.
Vamturen allerhande word en uniform
oegepast voor de ganse zone PUP.

<EUZE GROENVOORZIENINGEN
\}\e groenvoorzieningen maken onderdeel
jit van een totaalinrichting voor het ganse
gebied, waabij tevens ruimteiijk aange-
sloten wordt op de bestaande groen-
itructuren langsheen het kanaal en de
<anaalstraat.

=r wordt een inrichting met streekeigen
seplanting nagestreefd.

0.2 Een keuze kan gemaakt worden uit:
-neidoorn (CRAETAEGUS MONOGYNA)
3leedoorn(PRUNUSSPlNOSA)
laagbeuk (CARP!NUS BETULUS)
/eldesdoorn (ACER CAMPESTRE)
londsroos(ROSACANINA)
ordinaaismuts (EUONYMUS EUROPAEUS}
-ode kornoelje (CORNUS SANGUINEA)
lazelaar (CORYLUS AVELLANA)
^[st(ILEXAQUIFOLIUM)
/vilde liguster (LIGUSTRUM VULGARE)
/eidiep (ULMUS MINOR)
3pork(FRANGULAALNUS).
seuk (FAGUS SYLVATICA)
sik (QUERCUS ROBUR)
ss (FRAXINUS EXELS10R)
plataan (PLATANUS x ACERIFOLIA).

i/VATER EN MILIEU
Bij de inrichting van de zones wordt ver-
wezen naar de inhoud van de gewestelijke
verordening inzake hemelwaterputten, in-

filtratie- en buffervoorzieningen, en ge-
scheiden lozing van afvalwater en hemei-
water(VI,Reg.01,01,04).

Er mag geen verbinding zijn tussen het af-
yalwater met afvoer naar het openbaar
riool en het hemelwater voor hergebruik,
infiltratie of afvoer naar een oppervlakte-
water. Elk aansluitpunt is voorzien van
een goed bereikbare toezichtsput
De verharde oppervlakken worden zo be-

perkt mogelijk gehouden en bestaan bij

0.3 Hemelwater moet steeds worden afge-

<oppeld van het openbaar rioolstelsel.
Enkel regenwater mag afgevoerd worden
naar de riolering.

Bijkomend verhard oppervlak zal het
bergend vermogen niet verkleinen.

Er worden bij voorkeur waterdoorlatende
materialen voorzien.

cleu ren-merken

ruimtelijke planning architectuur j merken, stedenbouwkundige J



RU P WILD E R stedenbouwkundige voorschriften 31/01/2008

0.4

'oorkeur uit waterdoorlatend materiaal zoals

'erhard gras, geperforeerde tegels, tegels
lie op minstens 15mm van elkaar geplaatst
vorden,....

nfiltratievoorziening wordt, indien mogelijk,
)p minstens 2m van de gebouwen geplaatst
;n boven de hoogste stand van het grond-
vaterpeii.

^GEMENE BOUWVOORSCHRIFTEN
0.4

o

o

l:

c

;

<

iouwhoogte tot bovenkant dakrand:
i bouwlagen: van 5.60 m tot 6.20 m
: bouwlaag: tot maximaal 3.00 m
iasismateriaal gevels: baksteen
:én inrit van maximaal 3.00 m breed per
;avel (eengezinswoning), m.u.v. zone C.
:}erceelsscheidingen enkel uitgevoerd met
)f haagbeuk, óf draad met klimop, tenzij
anders aangegeven per zone (bvb. baksteen
nuurtjes).
Er worden geen openingen in functie van
dchten toegestaan in de gevels op de per-
;eelsgrens met aangrenzende woningen. Er
n/orden lichten maar geen zichten toegestaan.

Er worden geen dakkapellen in de hellende
jakvlakken toegestaan.
Jniform materiaal gebruik, maximaal twee
soorten annex kleur per bouwvolume of
woning.

Er worden geen volledig gesloten gevel-
/lakken toegestaan in de gevels die op de
nerceelsgrens met het openbaar domein
/morden ingeplant.
\/oor woningen met een vrije dakvorm is
iet volume in de 3° bouwlaag maximaal
iet volume onder een hellend dak van
45° tenzij anders aangegeven in de
smschrijving per zone.
*/an de bouwdieptes kan gemotiveerd afge-
A/eken worden met maximaal 2 m voor de
2onesA,B,C1,DenE.
Voor zone C2 kan maximaal 1 m afgeweken

cleuren-merken

ruimtelijke planning architectuur merken, stedenbouwkundige _2



RUP WILDER stedenbouwkundige voorschriften 31/01/2008

1
1.1

1.2

WONEN toelichting inhoudelijke aspecten toelichting ruimtelijke aspecten

roor de geveliijnen die niet gelegen zijn op
Ie gemeenschappelijke perceelsgrens met de
Ie aangrenzende woningen.
:r zijn geen bijgebouwen toegestaan, m.u.v.
uinkasten met een maximale diepte van 80cm
;en maximale afgewerkte hoogte van 1.80 m.
plat afgedekt) en maximaal de breedte van
Je achterste perceeisgrens met de belenden-

Je achtertuinen. De wanden worden uitge-
/oerd in dezelfde baksteen als de woning, of,
ndien in contrast of niet harmonisch met de
)aksteen van de belendende woning(en) uit-
gevoerd in een duurzame houtsoort (uniform
/oor de ganse zone). De tuinkasten worden

geschouwd als perceelsscheiding. Aan de
uinzijde kunnen eenvoudige schuifwanden
/oorzien worden.

stedenbouwkundig voorschrift
^ONEA1

De twee woningen in zone A1 zijn een
raditionele invulling met vrijstaande
voningen conform de twee woningen langs
ie Bloesemstraat.
-lun inplanting lijnt met de andere woningen
n zone A en vormt zo samen de voorbouw-

ijn van zone A langsheen de openbare
3roenzone(GRI).

\laar architecturale invulling kunnen deze
woningen een totaal ander en bij voorkeur
ledendaags karakter hebben,
n overgang naar de nieuwe invulling en als
ifbouw van de openbare zone krijgen deze
woningen twee bouwlagen met ofwel een
3lat dak, ofwel een hellende daken nok
parallel aan de straat,
3ij de toepassing van platte daken kan in de
3° bouwlaag nog een volume ter grootte van
iet dakvolume voorzien worden. Dit volume

Afordt dan aan de zijde van de openbare zone
/oorzien om het conflict in bouwhoogte met de
bestaande woningen langs de BIoesemstraat
te milderen.

1.1.1

1.1.2
;

;

;

1.1.3

Bestemming.

Eengezinswoningen.

Morfologie en uitzicht.
ngepiant op minstens 3 m van de zijdelingse
3ercee!sgrens met het openbaar domein.

fwee bouwlagen.

/rije dakvorm, indien enkel hellend, dan nok
parallel aan straat. De nok za! niet in het vlak
/an de achtergevel liggen (maximale bouw-
"loogte achteraan is twee bouwlagen.

=asering:/
aatste fase, aanvangen na realisatie van de
vorige fase en na aantonen van behoefte

ZONE A2

LoTc^ A-!^- S - cï

twee halfopen bebouwing, langs de
3Ioesemstraat iets meer naar voor ingeplant
sm de ruimtelijk overgang naar de nieuwe
nvulling te leggen. Aan de zijde van de
openbare groenzone (GRI) in lijn met de
andere woningen om zo samen de gevellijn

Naar architecturale uitwerking hebben deze
woningen een sober en hedendaags karakter.

Langs de Bloesemstraat worden, in aan-
sluiting met de bestaande, hellende daken
voorzien, nok parallel aan de straat.

Deze langs GR1 hebben een vrije dakvorm,

1.2.1

1.2.2

Bestemming.

Eengezinswoningen.

Morfologie en uitzicht.
ingeplant op minstens 3 m van de zijdelingse
perceelsgrens met zone A1 en A3, én op de

cleu ren-merken

ruimtelijke planning architectuur merken, stedenbouwkundige _3



RU P WILD ER stedenbouwkundige voorschriften 31/01/2008

1.3

1.4

ÏONE A3

,^Te^ 3 -^

angsheen de openbare groenzone te
'ormen.

3eze woningen zijn vrijstaand op de per-
;eelsgrens, in overgang naar een kleinere
(avelstructuur. Ze staan gedraaid t.o.v. de
n/oningen in A2 om varatie aan het straat-

)rofiel te geven én in overgang naar een
ander bouwtype.

ve! dient erop toegezien dat de elkaar
•akende dakvlakken op elkaar afgestemd
vorden voor wat betreft de hellingen, de
croon lijsthoogte en het materiaalgebruik.
3e woningen zullen een uitgespoken heden-
jaags karakter hebben.

^iaar architecturale uitwerking hebben deze
/voningen eveneens een sober en heden-

Jaags karakter.
róor beide woningen worden twee bouw-
agen voorzien met hellende daken, nok
oodrecht op de straat. Bij het gebruik van
sen lessenaarsdak wordt de laagste zijde
/oorzien aan de zijde van de gezamelijke
3erceelsgrens.
róor de woning langs GRI kan een combina-
je van platte en hellende daken, mits de nok
oodrecht op de straat en de laagste dakrand
aan de zijde van de gezamelijke perceels-
grens voorzien word,

o

1.2.3

1.2.4

1.3.1

1.3.2
o

o

1.3.3

1.3.4

/oorste perceelsgrens voor de woning aan
Je oostzijde.
Fwee bouwlagen.
/rije dakvorm mits harmonische afstemming
/an de op elkaar aansluitende daken van
lanpalende woningen.
=asering:
1° fase: woningen Bioesemstraat

atere fase: woningen oostzijde
aanvangen na realisatie van de vorige fase
=n na aantonen van behoefte

3eheer: /

3estemming.

Eengezinswoningen.

Vlorfologie en uitzicht.
ngepiant op minstens 5 m van de zijdelingse
serceelsgrens met zone A2 en óp de

serceelsgrens met A4. De woning aan de

oostzijde staat eveneens op de perceelsgrens
net het openbaar domein, de woning langs
Je Bloesemstraat heeft de voorbouwlijn in lijn
net deze van zone A2 en A4.
Twee bouwlagen.
yrrije dakvorm.

Uiterste bouwhoogfe op de perceelsgrens met
zone A4 is 2 bouwlagen hoog.
Fasering: /
1° fase: woningen Bloesemstraat
latere fase: woningen oostzijde
aanvangen na realisatie van de vorige fase
en na aantonen van behoefte
Beheer: /

ZONE A4
Drie woningen worden geplaatst langs de
serceeisgrens als afbakening van bouwblok
^ en gericht naar de openbare groen- en
kanaalzone (GRII). De toegangen van de
hoek woningen langs enerzijds de

Naar architecturale uitwerking hebben deze
woningen eveneens een sober en heden-

daags karakter.
De woningen hebben twee bouwlagen
met hellende of platte daken.

1.4.1

1.4.2

Bestemming.
Eengezinswoningen.

Morfologie en uitzicht.
Ingeplant met 2 gevels op de perceelsgrens,

LoTc.^-
cleuren-merken
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31oesemstraat en GR l richten zich naar
jeze respectievelijke straten, zodat er
)ositieve gevels iangs deze drie straat-
djden ontstaan.

Geplaatst met twee gevels op de perceels-
yens,

o

o

1.4.3

1.4.4

;oals aangegeven op het bestemmingsplan.
De gevel op de zijdelingse gemeenschap-
)elijke perceelsgrens is volledig gesloten.
[wee bouwlagen.
/rij e dakvorm.
Éénzelfde gevelsteen (baksteen) voor de
jrie woningen in een donkerrode tot
Jonkergrijze of zwarte kleur (dezelfde als
oegepast in B5),
=asering: /
l ° fase

Beheer: /

1.5

1.6

:ONE B1
twee geschakelde woningen met twee
bouwlagen en traditioneel hellende daken
Jie het straatprofiel van de Kanaalstraat
/erder afwerken. Ruimtelijk en visueel wordt
iet nieuwe deel gelinkt aan het oude deel,
i/andaar het belang deze woningen in de-
zelfde typologie uit te werken als deze
;angs de Kanaalstraat

Maar architecturale uitwerking hebben deze
woningen een sober en hedendaags karakter.
Twee bouwlagen met zadeldak.

3e daken sluiten perfect op elkaar aan naar
lelling, hoogte dakrand en materiaalgebruik.

1.5.1

1.5.2

o

1.5.3

1.5.4

Bestemming.

Eengezinswoningen.

Morfologie en uitzicht.
ngeplant op minstens 3 m van de zijdelingse
serceelsgrenzen met B2 en het openbaar

Jomein en op 2.50 m van de perceelsgrens
net de voorliggende straat zoals aangegeven
sp het bestemmingsplan.
twee bouwlagen.
Zadeldak, nok parallel aan de straat.
::asering:/
1 ° fase

Beheer:/
ZONE B2

Drie geschakelde woningen in dezelfde
yoorbouwgeveilijn als de woningen in B1
geven een continuïteit aan het straatprofiel
van de Kanaalstraat. Om te voorkomen dat

er een te eenzijdig profiel zou ontstaan
wordt er een vrije dakvorm toegestaan.

Naar architecturale uitwerking hebben deze
woningen een sober en hedendaags karakter.
Twee bouwlagen met vrije dakvorm.

1.6.1

1.6.2
o

c

;

Bestemming.
Eengezinswoningen.

Morfologie en uitzicht.
Ingeplant op minstens 3 m van de zijdelingse
perceelsgrens met zone B1 en B4, en voor

overige zijgevels óp de perceelsgrens.
Op 2.50 m van de voorste perceelsgrens
met de voorliggende zone voor wegenis.

Twee bouwlagen.

Vrije dakvorm mits harmonische afstemming
van de op elkaar aansluitende daken van de.

cleuren-merken

ruimtelijke planning architectuur merken, stedenbouwkundige _5



RUP WILD ER stedenbouwkundige voorschriften 31/01/2008

1.7

1.8

1.6.3

1.6.4

aanpalende woningen.

:asering:/
[ ° fase

3eheer;/

:ONE B3
/ier geschakelde woningen als één gehee!
gebouwd. Ingeplant op 2m van de perceels-
yens met de straat vormt deze schakeling
samen met de tegenoveriiggende om-

nuurde tuinen een strakke begeleiding
/an de route naar de begraafplaats.

\an deze zijde wordt gekozen voor een
icogte van uitgesproken twee bouwlagen,
Jit in tegenstelling tot de overzijde waar de
:uinmuur een maximale hoogte van 2 m

ïal hebben, afwisselend met openingen
/an de inritten. Een afgebakend maar toch
/wisselend beeld (in hoogte en ruimte-
ijkheid).

-Iet betreft hier eveneens een project dat als
aén geheel wordt uitgewerkt in een uitge-
sproken hedendaags karakter, in één soort
baksteen in één kleur.
3e basishoogte wordt gevormd door twee
souwlagen met platte daken, langsheen de
buitenste zijden wordt afgebouwd met één
souwlaag eveneens met platte daken.

1.7.1

1.7.2

c

1.7.3

1.7.4

Bestemming.
Eengezinswoningen.

Morfologie en uitzicht.
ngeplant op 2 m van de perceelsgrens
net de straat zoals aangegeven op het
bestemmingsplan.
fwee volwaardige bouwlagen met uitzon-

Jering van de buitense 1/2 zone van de
liet-gesloten woningen.
:llatte daken.

\\\e vier de woningen uitgevoerd in één
soort baksteen (andere dan deze in A4 en
35) doch eveneens in een donkerrode
:ot donkergrijze of zwarte kleur.
=asering; /
atere fase, aanvangen na realisatie van de
/orige fase en na aantonen van behoefte
Beheer:/

:ONE B4

-^ Tï-^ /^Ü -- /^-^t

Deze woningen zijn vrijstaand op de per-
;eelsgrens in overgang naar een kleinere
<avelstructuur. 2e staan gedraaid to.v. de

woningen in B2 om varatie aan het straat-

srofiel te geven én in overgang naar een
ander bouwtype.

Naar architecturale uitwerking hebben deze
woningen eveneens een sober en heden-
daags karakter.
Voor beide woningen worden twee bouw-

lagen voorzien met een vrije dakvorm.
Indien hellende daken worden toegepast,
dan zal de nok loodrecht op de straat ge-
plaatst worden. Bij het gebruik van een
een lessenaarsdak wordt de laagste dakrand
voorzien aan de zijde van de gevel op de
gemeenschappelijke perceelsgrens.
Bi] het gebruik van platte daken kan een 3°
bouwlaag over 50% van de voetprint, aan de
zijde van de niet-gemeenschappelijke
perceelsgrens.

1.8.1

1.8.2

;

Bestemming.

Eengezinswoningen.

Vlorfologie en uitzicht.
Ingeplant op minstens 3 m van de zijdelingse
^erceelsgrens met zone B2 en óp 2.00 m tot
2.50 m van de perceelsgrens vóór de
woning aan de straatzijde.

Eén geve! grenzend aan zone B5 verplicht
3p de perceelsgrens te bouwen.
Twee bouwlagen.
Vrije dakvorm.
Derde bouwlaag over maximaal 50%
van de voetprint van de onderliggende
bouwlaag, geplaatst aan de open perceels-

cleuren-merken
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1.9

o

1.8.3

1.8.4

djde.
3een openingen in de gevel óp de perceels-
^rens, de maximum bouwhoogte van deze

gevel zal de bouwlagen niet overschrijden,
n.a.w de nok niet óp de perceelsgrens.
=asering:/
1 ° fase

Beheer: /

ZONE B5
/ier geschakelde woningen met platte da-
<en worden op één voorgevellijn ingeplant
;in lijn met deze van C1). Ze vormen de af-
werking van bouwblok B aan de zijde van de
openbare groenzone GRII. Op de buitenste
percelen wordt het hoogste bouwvolume in
je diepte geplaatst als de afwerking en
overgang naar de Kanaalstraat en de route
naar de begraafplaats.

De woningengroep heeft een uitgesproken
hedendaags karakter en wordt uitgevoerd in
één type baksteen en kleurstelling.
Er wordt afgewisseld in bouwhoogten, twee
bouwlagen aan de buitenzijden en centraal.
De schakelelementen hebben één volwaar-
dige bouwlaag, een eventuele twee bouw-

laag (eveneens plat dak) zal maximaa! 75%
van de voetprint van het schakelelement zijn,
Deze 2° bouwlaag ligt niet in het voorgevel-
vlak, maar springt terug in diepte.

1.9.1

1.9.2
o

o

o

o

1.9.3

1.9.4

Bestemming.

Eengezinswoningen.

Morfologie en uitzicht.
Ingeplant op 4,5 m van de openbare zone
tegenover GR II en 2 tot 2,5 m van de
rón de perceelsgrens langs de Kanaalstraat
3n de weg naar de begraafplaats.
Twee volwaardige bouwlagen op de hoek-
en en centraal in de bouwzone.

Eén tot twee bouwlagen (maximaal 75%)
t/oor de tussenliggende volumes.

Voorgevel! ij n van de 2° bouwlaag in de
tussenliggende volumes teruggeplaatst
t.o.v. de voorgeveilijn van de gelijkvloerse
bouwlaag,
Platte daken.
Alle vier de woningen uitgevoerd in één
soort baksteen (dezelfde ais in A4), m.n.
een donkerrode tot donkergrijze of zwarte
kleur.

Fasering: /
1° fase

Beheer /

1.10| ZONE C1
De vijf woningen C1 iiggen in dezelfde voor-
gevelbouwlijn als deze van B5 waarmee ze
samen de zuidelijke geveiwand van de
openbare zone vormen. Deze woningen
richten zich duidelijk en uitgesproken naar

Deze woningen hebben een vrijere architec-
turale invulling maar worden in hoogte, dak-
vorm en -helling perfect op elkaar afgestemd.
De vijf woningen moeten niet in dezelfde
materialen uitgevoerd worden,

1.10.1

1.10.S
o

Bestemming.

Eengezinswoningen.

Morfologie en uitzicht.
Ingeplant op 4.50 m van de openbare zone

cieuren-merken
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