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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

BIJ DE AANVRAAG VAN EEN VERKAVELING,  
GELEGEN TE DESTELBERGEN (Heusden), LANGS DE WELLINGSTRAAT.  

BEKEND TEN KADASTER DESTELBERGEN 4e AFDELING – HEUSDEN 1STE AFDELING, 
 SECTIE D  NRS. 185P2 EN 185G2 

 

 

1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN 
 
1.1. BESTEMMING 

 
1.1.A. HOOFDBESTEMMING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het accent van de verkaveling richt zich voornamelijk op 
‘wonen’. 
 
Meergezinswoningen zijn niet toegelaten. 

Eéngezinswoningen, met als hoofdbestemming 
‘wonen’.  
 

 
1.1.B. NEVENBESTEMMING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Uitsluitend laagdynamische activiteiten, zoals de 
uitoefening van een vrij beroep die alleen diensten 
verschaffen, zijn toegelaten, als ze één geheel vormen 
met de woongelegenheid en slechts een beperkte 
vloeroppervlakte gebruiken.  
 
Nevenbestemmingen vreemd aan de woonfunctie zelf 
zijn verboden, evenals winkels, banken, kantoren e.d.  

Enkel vrije beroepen die alleen diensten verschaffen 
zijn toegelaten, op voorwaarde dat : 

1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie 
2° de oppervlakte voor bedrijfsdoeleinden beperkt 
blijft tot max. 1/3 van de vloeroppervlakte 
3° het één geheel vormt met de woongelegenheid 

 
 
1.2. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN 

 
1.2.A. TYPOLOGIE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De halfopen bebouwingen hebben één 
gemeenschappelijke gevel. 
 
De gesloten bebouwingen hebben twee 
gemeenschappelijke gevels.   
 
Samenvoeging van de loten is niet toegestaan.  
 
De woningen zijn te voorzien van een garage of carport, 
op te richten binnen de bouwzone.  
 
Ondergrondse garages zijn verboden.  

Er wordt geopteerd voor halfopen en gesloten 
bebouwingen. 
 
De garage of carport dient verplicht opgenomen te 
worden binnen de zone figurerend op het 
verkavelingsplan voor de loten 1,2 en 4 en binnen de 
zone van het hoofdgebouw voor het lot 3.  
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1.2.B. INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Op het verkavelingsplan wordt de inplantingszone van 
het hoofdgebouw voorgesteld. 
 
Voor de delen die niet bebouwd zullen worden, gelden 
de voorschriften van de zone voor tuinen. 

De inplanting van het hoofdgebouw dient te gebeuren  
binnen de zone voor hoofdgebouwen (figurerend op 
het verkavelingsplan).  
 
De op het plan aangeduide, minimale afstanden van 
de bouwlijnen van het hoofdgebouw t.o.v. de 
rooilijnen en de zijdelingse perceelsgrenzen dienen te 
worden gerespecteerd.  

 
1.2.C. BOUWVOLUME 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De woning mag maximum 2 bouwlagen omvatten, en de 
inwendige verticale verdeling moet een verdere splitsing 
van het perceel uitsluiten.  

Bouwbreedte: 

 max. zie aanduiding op verkavelingsplan 
 
Bouwdiepte:  

 de maximaal toegelaten bouwdiepte op het 
gelijkvloers is maximaal 18m 

 op de verdieping is de maximale bouwdiepte 
beperkt tot 12m 

 
Zonebezetting : 

 max.: zie plan 
 
Maximum 2 bouwlagen, hetzij:  

 max. twee bouwlagen met plat of hellend dak 

 in het dak mag een bewoonbare ruimte 
worden opgenomen 

 
Bouwhoogte per bouwlaag:  

- max. 3,50m 
 
Kroonlijsthoogte: 

- de kroonlijsthoogte bedraagt minimum 6,0m 
en maximum 6,5m 

 
Nokhoogte: 

- de nokhoogte (bij hellende daken) ligt 
maximum 5m boven de vloerpas van de 
verdieping. 

 
Vloerpeil:  

 min. 0,20m en max. 0,50m boven het peil van 
het maaiveld 

 
Dakvorm:  

 platte of hellende daken 

 helling: min. 5% en max. 50°, gemeten t.o.v. 
het horizontale vlak 

 lessenaars- en vlinderdaken zijn verboden  
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1.2.D. VERSCHIJNINGSVORM 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Dit hoeft geen verdere toelichting. Materialen: 
De materialen zijn vrij te kiezen, maar moeten 
constructief en esthetisch verantwoord zijn, zonder 
helle kleuren, en moeten de bestaande omgeving 
respecteren. Gebruik van minderwaardige materialen 
is verboden. 
 
Gevels:  

 hoofdzakelijk gevelbaksteenmetselwerk 

 gevelelementen in hout zijn toegelaten. 
 
Dak:  

- pannen, natuurleien, kunstleien, EPDM, zink, 
koper, lood, teer-, bitumen- en 
asfaltproducten en andere gelijkwaardige 
materialen  

- gebruik van minderwaardige materialen zoals 
steeldek, golfplaten is verboden. 

 het integreren van dakvlakramen is 
toegelaten 

 glasdaken zijn toegelaten bij veranda’s en 
erkers 

 
Standvensters:  
Zijn in functie van een architecturaal accent 
toegelaten, mits voldaan aan volgende voorwaarden: 

 de standvensters mogen een max. hoogte 
van 1,50m hebben, uitstekend boven het 
dakvlak 

 de totale breedte van de uitsprongen wordt 
beperkt tot 1/2 van de individuele 
gevelbreedte van het gebouw 

 de onderlinge afstand tussen de 
standvensters en de afstand t.o.v. de 
zijgevels zal min. 1,00m bedragen. 

 
 
1.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Alle activiteiten hinderlijk voor de woonomgeving zijn 
verboden. 

Plaatsen van caravans, duiventillen, ontvangst- en 
zendmasten, parabool- en schotelantennes zijn 
verboden. 
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2. VOORSCHRIFTEN TUINZONE 
 
2.1. BESTEMMING 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De tuinzones dienen zoveel mogelijk te worden 
gevrijwaard van constructies en verhardingen.  
 
Als uitgangspunt voor toegelaten werken wordt het 
besluit van de Vlaamse regering dat bepaalde 
handelingen vrijstelt van een stedenbouwkundige 
vergunning, gehanteerd. 
 
Bij de afweging tot het afleveren van 
stedenbouwkundige vergunningen zal o.a. rekening 
worden gehouden met de perceelsomvang, de afstand 
tot aanpalende percelen, impact op het aanwezige 
groen.  

De tuinzones dienen maximaal te worden ingericht 
als tuin, met zo weinig mogelijk verharding en 
constructies.  
 
Handelingen die niet vrijgesteld zijn van 
stedenbouwkundige vergunning, worden beoordeeld 
in het kader van een stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag.  
 
Per lot is er slechts één tuinhuisje of tuinberging of 
poolhouse toegestaan. 
 
 

 
 
2.2. RELIEFWIJZIGINGEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het gaat hier om een vlak terrein waar geen 
reliëfwijzigingen toegestaan worden.  

Reliëfwijzigingen van meer dan 0,5m worden niet 
toegestaan, behalve voor waterpartijen. 

 
 
2.3. VOORSCHRIFTEN TUINHUISJE / TUINBERGING / POOLHOUSE 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Dit hoeft geen verdere toelichting.   Inplanting: 
Het tuinhuisje / tuinberging / poolhouse mag vrij 
opgericht worden in de tuinzone op: 

 min. 2m van de perceelsgrenzen 
 
Vloeroppervlakte: max. 32m² 
 
Kroonlijsthoogte: max. 3,00m 
 
Dakvorm: plat of hellend dak 
 
Vloerpeil: min. 0,35m boven boven het maaiveld 
 
Materialen tuinberging / tuinhuisje / poolhouse: hout 
 

 
 
2.4. VOORSCHRIFTEN WATERPARTIJ 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Dit hoeft geen verdere toelichting.   Inplanting: 

 inplanting op min. 2m van de zijdelingse 
perceelsgrenzen 

 
Oppervlakte: 

 oppervlakte: max. 80m²  
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2.5. VOORSCHRIFTEN VERHARDINGEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard 
nageleefd worden. Bijkomend worden er maatregelen 
getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. 
 
Waterdoorlatende verharding is enkel functioneel indien 
ze voorzien is van een waterdoorlatende fundering. 

Alle verhardingen dienen te gebeuren met 
waterdoorlatende materialen of materialen toegepast 
met een brede voeg.  
 
Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verharding 
van terrassen toegelaten, mits: 

 ze afwateren naar de tuin  

 een onmiddellijke bezinking mogelijk is 

 de oppervlakte beperkt blijft tot max. 40m² 

 
 
2.6. AFSLUITINGEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Als afsluiting bij voorkeur doorlevende inheemse hagen 
voorzien. De plantafstand voor niet gemene hagen 
bedraagt minstens 0,50m t.o.v. de perceelsgrenzen.  
 
Afsluitingen dienen de gangbare normen binnen de 
gemeente te volgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om voldoende privacy tussen de percelen te 
garanderen zijn hogere afsluitingen toegestaan. 

Afsluitingen op perceelsgrenzen:  
- bestaande afsluitingen mogen behouden 

blijven 
- als nieuwe perceelsafsluitingen worden al 

dan niet versterkte, doorlevende hagen van 
inheemse soort toegelaten (beuk, haagbeuk, 
veldesdoorn, meidoorn, hulst of taxus) 

- coniferen zijn verboden 
- houten afsluitingen zijn toegelaten mits 

akkoord tussen de aanpalenden 
- muren in om het even welk materiaal zijn 

verboden, behalve voor terrasmuren tussen 
de gesloten woningen en dit over een lengte 
van 4m 

- hoogte afsluitingen: max. 2,00m 
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3. VOORSCHRIFTEN VOORTUINZONE – ZONE MET BOUWVERBOD 
 
3.1. BESTEMMING 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De voortuinzones dienen te worden gevrijwaard van 
constructies.  
 

De voortuinstrook is principieel bouwvrij.  
 
Enkel de strikt noodzakelijke verhardingen zijn 
toegestaan om de woning bereikbaar te maken (oprit, 
parking, en pad naar de woning).  
 
De opritten dienen tevens gebruikt te worden als 
private parkeerplaatsen. 
 
De onverharde delen worden ingezaaid of beplant.  

 
 
3.2. VOORSCHRIFTEN VERHARDINGEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard 
nageleefd worden. Bijkomend worden er maatregelen 
getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. 
 
Waterdoorlatende verharding is enkel functioneel indien 
ze voorzien is van een waterdoorlatende fundering. 

Alle verhardingen voor oprit en toegang tot de woning 
dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen 
of materialen toegepast met een brede voeg.  
 
De opritten moeten worden genomen zoals 
aangeduid op verkavelingsplan voor de loten 1,2,4 
(letter O). Voor lot 3, vrij te kiezen afhankelijk van 
architecturaal ontwerp. 
 
De oppervlakte van de verhardingen mag max. 60% 
van de totale strookoppervlakte bedragen. 
 
De helling van de verhardingen mag max. 5% 
bedragen, opgaande naar de voorgevelbouwlijn. 

 
 
3.3. AFSLUITINGEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Als afsluiting bij voorkeur doorlevende inheemse hagen 
voorzien.  
 
Afsluitingen dienen de gangbare normen binnen de 
gemeente te volgen.  
 
 
 
 

Afsluitingen op perceelsgrenzen:  
- als nieuwe perceelsafsluitingen worden al 

dan niet versterkte, doorlevende hagen van 
inheemse soort toegelaten (beuk, haagbeuk, 
veldesdoorn, meidoorn, hulst of taxus) 

- coniferen zijn verboden 
- muren in om het even welk materiaal zijn 

verboden  
- hoogte afsluitingen: max. 1,00m 
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4. VOORSCHRIFTEN VOOR NUTSVOORZIENINGEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Dit hoeft geen verdere toelichting. Indien noodzakelijk mogen gebouwtjes voor 
openbare nutsvoorzieningen voorzien worden binnen 
elke zone, mits:  

 voldoende aandacht wordt geschonken aan 
de integratie in de omgeving  

 de omvang ervan beperkt blijft (hoogte, 
terreininname)  

 en de bovengrondse aanleg conform de 
bestemming niet in het gedrang komt. 

 


