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blad nr 1

Liggingsplan
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Plan van de bestaande rechtstoestand
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Plan van de bestaande feitelijke toestand

•

blad nr. 4

Plan van de bestemmmgsgebieden

Blad 2 geeft de bestaande rechtstoestand op 31 december 2011 aan.
Blad 3 geeft de bestaande feitelijke toestand op 31 december 2011 aan
D it plan dossier îs vergezeld door een milieueffectenrapport
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1. Alqemene bepalinqen
1.

Algemene situatie en hiérarchie van de normen

a) Onderhavige schriftelijke voorschriften vullen de op de bestemmingspiattegrond grafisch
weergegeven mrichtingsmaatregelen aan en en beschrijven ze uitvoerig
Bovendien
preciseren ze de bedoelingen, die niet op de plattegrond zijn opgenomen omdat ze met
grafisch weergegeven kunnen worden

In geval van tegenspraak tussen de grafisch weergegeven mrichtingsmaatregelen en de
onderhavige voorschriften zijn de meest restrictieve maatregelen van toepassing
b) Onderhavige algemene bepalingen zijn van toepassing op het geheel van de gebieden
van dit bijzonder bestemmingsplan, voor zover ze met in tegenspraak zijn met de bijzondere
voorschriften die betrekking hebben op de verschillende gebieden van het plan Dit geldt
eveneens voor de regels in verband met de vestigmg en met het volume van de
bouwwerken
c) Op het moment van het onderzoek van de verschillende aanvragen voor vergunning of
voor attest zijn en blijven de algemene voorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan
van toepassing en vormen ze essentiele gegevens waarop geen inbreuk mag worden
gemaakt.
De bijzondere bekendmakingsmaatregelen zoals voorgeschreven in de bijzondere
bepalingen 22 en 22 6 van het gewestelijk bodembestemingsplan blijven gelden
d) Op het moment van het onderzoek van de verschillende aanvragen voor vergunning of
voor attest zijn de voorschriften van de van kracht zijnde gewestelijke en gemeentelijke
stedenbouwkundige reglementen, (GewSR en GemSR), van toepassing op het grondgebied
dat door het plan wordt bestreken, met uitzondering van de voorschriften van de
reglementen die in tegenspraak zouden zijn met de reglementaire vooschriften van het plan,
in toepassing van artikel 94 van het BWRO
In deze zm regelen de voorschriften van onderhavig plan in verband met de vestiging, met
bouwhoogten, met de esthetische vormgeving van bouwwerken en omheinmgen alsook die
in verband met binnenplaatsen en tuinen deze onderwerpen met voorrang op de
stedenbouwkundige reglementen
Zo ook zullen, wat betreft de met doordringbare oppervlakten die zijn voorzien aan de
binnenkant van het huizenblok, de voorschriften in verband met de gebieden en de
overdrukken van dit plan met voorrang moeten worden toegepast en zullen ze dus met
gereduceerd mogen worden tôt een hoeveelheid van het minimum van 50% doordringbare
oppervlakte zoals voorzien in artikel 13, van titel I, van het GewSR
2.

Bestemming van de gebieden

a) Onderhavig bijzonder bestemmingsplan omvat de volgende gebieden
• Woongebied
• Gebied voor benedenverdieping voor handelsdoeleinden
• Gebied voor winkelgalerij
• Gebied voor productieactiviteiten en voor handel
• Gebied voor voorziemngen van gemeenschappelijk belang of voor openbare
dienstverlening
• Beplante achteruitbouwstrook
• Gemineraliseerde achteruitbouwstrook
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Gebied voor binnenplaatsen en tuinen
Gebied voor verkeerswegen
Voetgangersgebied
Gebied voor bijgebouwen
Gebied voor metrostation

b) In bepaalde gebieden wordt er een precisering aangebracht aan de bijzondere
voorschriften, en wel door middel van de volgende overdrukken
• Wonmgen op de hogere verdiepingen
• Kantoren of woningen op de hogere verdiepingen
• Ondergrondse parkeerplaatsen
• Ondergrondse doorgang parkeerplaats
• Metrotunnel
• Park van de Pastorie
• Te beschermen gebouw
3.

Goede inrichting van de omgeving

Zonder afbreuk te doen aan de gelijkvormigheid met de van kracht zijnde voorschriften kan
het College van Burgemeester en Schepenen de uitreiking van een stedenbouwkundig attest
of van een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunnmg ondergeschikt maken aan het
naleven van voorwaarden die bestemd zijn om de goede inrichting van de omgeving, de
esthetische vormgevmg en de opneming in de locatie en in de bestaande bebouwing te
beschermen, alsook aan het beschermen of in de vroegere staat terugbrengen van de
begroenngselementen
4.

Parkeren
a) De reglementering en de normen die van kracht zijn op het moment van de uitreiking
van de vergunnmgen of attesten zijn van toepassing In de veronderstelling echter
van een meuw bouwwerk of van een verbouwmg, die ofwel een vergroting inhoudt
van het volume met meer dan 20% ten opzichte van de bestaande toestand, ofwel
een verandering van bestemming of van gebruik die onderworpen is aan een
stedenbouwkundige vergunnmg
•

voor de huisvestingEen parkeerplaats per woning
Voor een serviceresidentie een parkeerplaats per 5 slaapkamers

•

voor kantoren
Een parkeerplaats per 50 m2 vloeroppervlakte, een bijkomende plaats per bijkomend
gedeelte van 50 m2

•

voor benedenverdiepingen voor handelsdoelemden
Een parkeerplaats per 75 m2 vloeroppervlakte, een bijkomende plaats per bijkomend
gedeelte van 75 m2
Ondernemmgen, handelszaken, etc
die gebruiksvoertuigen gebruiken moeten in
aantal toereikende parkeervakken voor deze voertuigen rechtvaardigen

•

voor handelszaken van de winkelgalerij
Een parkeerplaats per 35 m2 vloeroppervlakte, een bijkomende plaats per bijkomend
gedeelte van 35 m2
Ondernemmgen, handelszaken, etc
die gebruiksvoertuigen gebruiken moeten in
aantal toereikende parkeervakken voor deze voertuigen rechtvaardigen
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•

voor voorzienmgen van gemeenschappelijk belang of voor openbare dienstverlenmg
Openbare of privé oorden al naargelang het geval een parkeerplaats per tien actieve
personen

•

voor productie-activiteiten
Een parkeerplaats per 100 m2 vloeroppervlakte, een bijkomende parkeerplaats per
bijkomend gedeelte van 100 m2.

Deze normen zijn van toepassing in de mate waarm de afmetingen van de percelen de
aanleg van parkeervakken mogelijk maken
b) In het kader van de goede inrichting van de omgeving zullen er in woongebieden
parkeerplaatsen kunnen worden toegestaan onder het natuurlijke niveau van de grand Dit
geldt eveneens voor gebieden voor ondergrondse parkeerplaatsen
Bouwwerken onder de grand kunnen worden bestemd voor parkeerplaatsen
c) Behoudens striktere gewestelijke reglementering moet er in aile meuwe gebouwen of
gebouwen die het voorwerp uitmaken van verbouwingswerkzaamheden een apart lokaal
worden voorzien waarin fietsen kunnen worden gestald Dit lokaal moet worden
gedimensioneerd in functie van het aantal mogelijke gebruikers, het moet gemakkelijk
bereikbaar zijn vanaf de openbare weg en toegankelijk voor aile gebruikers van het gebouw
d) De toegangswegen naar de parkeerplaats zijn dusdamg aangelegd dat ze de stromen
verkeer op de verkeersweg en in de openbare ruimte in algemene zin zo min mogelijk
verstoren De toegangshellingen naar de garages die zich onder het niveau van de grand
bevmden, worden binnen in de gebouwen aangelegd en hebben een hellingshoek van
hoogstens 4% over de eerste 5 meter na de rooilijn of het bouwfront
e) De toegestane maximum breedte voor een garagepoort bedraagt 2,60 meter Deze
afmeting kan worden verhoogd naar 15 meter, in het geval van een garage met meer dan 20
parkeervakken of met loskaaien De hoogte van de poorten van de loskaaien mag met meer
bedragen dan maximaal 6 meter onder de bovendorpel
Er is per gebouw en per verkeersweg een enkele toegang voor voertuigen toegestaan
5.

Normen met betrekking tôt de strijd tegen overlast en vervuiling

Installâmes die mogelijk een schadelijk effect kunnen uitoefenen op de bewonmg zijn
verboden Installâmes die noodzakelijk zijn voor de bestemmmgen van onderhavig plan
mogen worden toegestaan (verwarmmgsoliereservoirs, motoren voor liften, etc )
Handels- of andere bestemmmgen mogen in geen enkel geval de residentiele kwaliteit
verstoren (lawaai, stank, stof, etc )
6.

Beschermingsclausules

Gebouwen, hoofd- en bijgebouwen die al bestaan bij de inwerkingtreding van onderhavig
plan en die op deze datum op regelmatige wijze worden onderhouden en waarvan de
vestiging, het volume of de bestemming niet in overeenstemming zijn met het plan, kunnen
onder voorwaarde verbouwings- of verbeteringswerkzaamheden ondergaan
Bij deze handelingen en werkzaamheden moeten de volgende voorwaarden worden
nageleefd
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ze mogen met leiden tôt een toename van meer dan 20% van de bestaande
vloeroppervlakte per période van 20 jaar,
ze moeten de stedenbouwkundige kenmerken van het huizenblok in acht nemen,
ze zijn onderworpen aan de bijzondere maatregelen van bekendmaking

De uitbating van de installâmes die onderworpen zijn aan een milieuvergunnmg en
noodzakelijk zijn voor een bestemming die met overeenstemt met de voorschriften van het
plan, mag worden voortgezet in overeenstemmmg met de verkregen toestemming Deze
toestemming kan worden verlengd, vermeuwd of gewijzigd met inachtneming van de
reglementering die van toepassmg is op milieuvergunmngen

7.

Reclame en uithangborden

Aile toegestane uithangborden en reclamevoorziemngen moeten een esthetische aanblik
hebben, die perfect in harmonie is met de locatie en in het bijzonder met het karakter van de
gevel en van de aangrenzende gevels Ze moeten het verticale ritme van de gevel in acht
nemen
Uithangborden van het type horizontale lijst mogen niet over de volledige breedte van de
gevel worden aangebracht
Kmpperende lichtelementen en uithangborden op daken zijn verboden
Voor het overige blijven de voorschriften van de stedenbouwkundige reglementen die
hiermee samenhangen van toepassing
Afwijkingen op onderhavig artikel mogen worden toegekend voor reclamevoorziemngen in
samenhang met de uithangborden.
Deze afwijkingen moeten onderworpen worden aan de bijzondere maatregelen van
bekendmaking

8.

Bereikbaarheid van de gebouwen voor personen met verminderde mobiliteit

Om te kunnen zorgen voor goede bereikbaarheid voor personen met verminderde mobiliteit
(PVM) moeten de gebouwen gelijkvloers (zonder treden) toegankelijk zijn, of uitgerust met
de gepaste mechamsche middelen Onderhavige bepaling is van toepassing op meuwe
bouwwerken of op verbouwmgen, waarbij ofwel een vergroting van het volume van meer dan
20% in verhouding tôt de bestaande toestand komt kijken, ofwel een verandering van de
bestemming of gebruik die onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunmng
De van kracht zijnde reglementen ter zake blijven van toepassing
ledere voorziemng die zich uitbreidt tôt op de openbare weg is verboden
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Regels in verband met de vestiainq en het volume van
bouwwerken
Vestiging van bouwwerken

In aanvulling op het naleven van de hierna volgende voorschriften moeten de instanties die
de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunnmgen en -attesten uitreiken zich ervan
vergewissen dat de projecten, die onderworpen zijn aan de toestemming, de bepalingen voor
de inrichting van de naaste omtrek en de vrije landschappelijke ruimten precies aangeven,
waarmee ze garant staan voor de bewoonbaarheid van de omgeving en voor de goede
opneming ervan in het milieu Ze kunnen indien nodig de verplichting opleggen tôt het
opstellen van een landschappelijk plan
2.

Volumes en karakteristieken van de bouwwerken

Om het volume en de karakteristieken van te verbouwen of op te trekken bouwwerken te
kunnen bepalen moet er gebruik worden gemaakt van het geheel of een deel van de
aanwijzingen die staan opgetekend op de bestemmingsplattegrond en hierna worden
omschreven, en wel in de volgende volgorde

Vb

3.

Maximum niveau - Type dakbedekking
3 -D S

Maximum hoogte van de bouwwerken

a) De maximum hoogte van de bouwwerken zoals aangegeven op de plattegrond is die van
de hoofdgevels, met uitzondering van de dakbedekking, terugwijkende verdiepingen (de
techmsche lokalen moeten opgenomen zijn in de terugwijkende verdieping, of het laatste
toegestane niveau, of de dakbedekking) en schoorstenen, niveau bekeken in verhouding tôt
het niveau van het trottoir in het midden van het perceel
De gevelgedeelten die een hellingshoek ten opzichte van het horizontale vlak zouden
hebben tussen 70° en 90° moeten worden meegerekend bij de berekenmg van de hoogte
b) Als het verschil in hoogte tussen twee mandelige gebouwen meer bedraagt dan een
niveau op grand van de op de plattegrond toegestane bouwformaten, moet het hoogste
bouwwerk verplicht voorzien worden van een zijgevel op de overschothoogte
De op de plattegrond aangegeven maximum hoogte is de aanduiding van het maximum
aantal mveaus zoals ingeschreven op de plattegrond.
Deze aanduiding verstrekt inlichtingen over de hoogte van de opgelegde bouwwerken.
Slechts een niveau van mmder dan 3 meter mag worden toegestaan. Deze hoogte wordt
opgemeten bij de mtersectie van de hoofdgevel en het dak, ten opzichte van het niveau van
het trottoir aan de rooilijn in het midden van het gebouw
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De indicatieve maximum hoogte van een niveau van vloer tôt vloer is afhankelijk van de
bestemmingen:
Bestemming
Productie-activiteiten (A)
Kantoren (K)
Voorzieningen (V)
Winkelgalerij (G)
Woningen (W)
Benedenverdieping voor handelsdoeleinden (BvH)

Hoogte van een niveau in meters
3
3
3
6
3
4

Als er tegenspraak bestaat tussen het aantal niveaus en de hoogte van de gevel, ten
gevolge van een "vloer-vloer"-hoogte van meer dan 3 meter, dan geeft het aantal niveaus de
doorslag.
In het geval van collectieve bewoning (rusthuis), mag de hoogte van een woonniveau meer
dans 3 meter bedragen, teneinde de installatie van door de geldende normen opgelegde
spéciale technieken mogelijk te maken.
Indien de plaatselijke situatie vereist dat men afwijkt van de hoogte van 6 m per
winkelgalerijniveau, mag deze teruggebracht worden naar 3,50 m.

4.

Maximum diepte van bouwwerken

De maximum diepte van de hoofdbouwwerken moeten vermeld staan met een op het
bestemmingsplan aangegeven cijfer.

5.

Type dakbedekkingen

a) Plat dak (T of L)
T: plat dak (technische installâmes opgenomen in het laatste niveau).
Aile dakbedekkingen waarvan de hellingshoek niet meer bedraagt dan 5 cm per meter.
Alleen de schoorsteenpijpen van rook- en verluchtingskanalen, opgaande dakranden en
relingen mogen buiten het niveau van het platte dak uitsteken.
L: plat dak + terugwijkende verdieping (technische installâmes opgenomen in de
terugwijkende verdieping).
Bebouwd volume waarvan het gebruik overeenstemt met de hoofdbestemming van het
gebouw. Dit niveau moet 4 meter achteruitbouwstrook in acht nemen ten opzichte van de
voorgevel en 3 meter ten opzichte van de zij- en de achtergevels. De dakbedekking van de
achteruitwijkende verdiepingen moet plat zijn. Hij bevindt zich op hoogstens 4 meter boven
het laatste niveau.
In platte daken mogen voorzieningen worden opgenomen waarmee zenithalverlichting
mogelijk is.
b) Dakbedekking met dakschilden (DS)
De dakschilden mogen geen hellingshoek hebben van minder dan 35 ° ten opzichte van het
horizontale vlak.
De hoogte van de nok moet beperkt blijven tôt hoogstens 4,50 m ten opzichte van de
intersectie van het vlak van de hoofdgevel en het vlak van de dakbedekking.
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Gebouwen die geen mandehge muur hebben mogen een krom of een Mansardedak hebben
Het eerste dakschild van de zogenaamde « Mansardedaken » mag een hellmgshoek hebben
van met meer dan 70° ten opzichte van het horizontale vlak en de hoogte ervan mag met
meer bedragen dan 3,5 meter Het tweede dakschild mag een hellingshoek hebben van met
meer dan 35° ten opzichte van het horizontale vlak (zie schéma hierna)

\J

K

c
ü
C

\

K

Op voorwaarde dat het aantal voorgeschreven mveaus in acht wordt genomen, is het
toegestaan het vertrekpunt van de hellende dakbedekking te verplaatsen naar een van de
lagere mveaus In geen enkel geval mag het hellende dak uitsteken voorbij de bouwlijn
Indien de technische installâmes (machinerieen voor liften, réservoirs, luchtverversmg, etc )
zich in de dakbedekking bevinden, moeten ze worden ingevoegd in het laatste toegestane
niveau (al dan met terugwijkend)

6.

Materiaal voor dakbedekking

a) dakbedekking met dakschilden
Materialen die verboden zijn luiden als volgt
-

golfplaat
PVC
Bitumineus isolatiemateriaal

b) platte daken
Aile platte daken moeten bedekt zijn met steengruis en/of plantaardige bekleding

7.

Bekledingsmaterialen

De gevels moeten bedekt worden met bekledingsmaterialen, met uitzondering van de
volgende materialen-
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golfplaat
PVC
Bitumineus isolatiemateriaal

Zo ook moet ledere mandelige muur, die is veranderd in een gevel als gevolg van afbraak of
van bouwwerkzaamheden, dusdanig worden behandeld dat de goede inrichting van de
omgeving beschermd wordt en bekleed worden met bekledingsmaterialen met uitzondering
van de bovengenoemde materialen
Lijstwerk van hout, aluminium, staal en PVC is toegestaan leder ander materiaal zal worden
onderworpen aan bijzondere maatregeien van bekendmakmg
Stampijpen voor afvoerbuizen voor rook en verluchting van metaal zijn verboden

8.

Uitsprongen tôt buiten de bouw zone

a) Uitsprongen in de gevel aan de rooiliin
Voorsprongen en terrassen aan de rooilijn worden toegestaan op de volgende voorwaarden
1) maximum breedte 2/3 van de breedte van de gevel,
2) maximum uitsprong ten opzichte van de rooilijn 0,60 meter,
3) de minimum afstand ten opzichte van de mandelige assen moet minstens 1 meter
bedragen,
4) minimum vrije hoogte ten opzichte van het niveau van het trottoir 2,5 meter
(uitsluitend bij ontbreken van een achteruitbouwstrook)
In zone 7, opgenomen in het bestemmingsplan, zijn laststeunconstructies toegelaten,
evenals overdekte terrassen

b) Uitsprongen in de achtergevel
De uitsprong mag maximum 2,5 meter bedragen en dit zonder afbreuk te doen aan de
voorschriften van het Burgerlijk Wetboek
Terrassen mogen in dit opzicht geen enkel volume innemen
In het gebied voor vrije inplanting zijn de uitsprongen, die voor aile gevels overwogen mogen
worden, die van de straatgevel

9.

Kroonlijsten, dakgoten of opzetstukken voor gebouwen

De straatgevels van de gebouwen moet voorzien zijn van een kroonlijst, dakgoot of
opzetstuk De bovenste rand van de kroonlijsten, dakgoten of opzetstukken van de
gebouwen mag een diepte hebben van met meer dan 0,25 m boven de maximale hoogte van
de bouwwerken
Ze mogen geen dienst doen als steun voor borstweringen, en deze moeten zich bevinden in
het vlak van de gevel De maximum uitsprong ten opzichte van het vlak van de gevel mag
hoogstens 50 cm bedragen Voor twee aangrenzende gebouwen is
een zelfde
hoofduitsprong verplicht
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Dakvensters en gevelspitsen

Onder dakvensters en gevelspitsen moet worden verstaan de bouwwerken in uitsprong op
de dakschilden van de daken Deze uitsprongen worden toegestaan op de volgende
voorwaarden5) 1 Maximum hoogte 2 meter ten opzichte van het schild van de dakbedekking,
6) 2 Minimum afstand ten opzichte van de mandelige assen 1 meter,
7) 3 Maximum breedte 2/3 van de breedte van de gevel
11.

Gebruik van regenwater

De aanleg van een dubbel netwerk voor waterdistributie in de meuwe gebouwen vormt een
pluspunt Dit dubbele netwerk moet worden aangesloten op de klassieke waterleiding en op
de regenwaterreservoirs Deze laatste zullen rechtstreeks worden gebruikt voor aile
behoeften van huishoudelijke aard (samtair, besproenng, etc )

13

P P A S Stockel
B B P Stockel

Woluwe-Saint-Pierre
Sint-Pieters-Woluwe

14

P P A S Stockel
B B P Stockel

3.

Bestemminqsqebieden

1.

Woongebied

Woluwe-Saint-Pierre
Sint-Pieters-Woluwe

a) Dit gebied is hoofdzakelijk bestemd voor woningen.
Onder woning dient te worden verstaan het geheel van lokalen dat ontworpen is voor
bewonmg of als verblijfplaats van een of meer personen, voor zover er geen andere
bestemming wettelijk werd gevestigd, en dit met inbegrip van rusthuizen en erkende of
gesubsidieerde plaatsen voor huisvesting en met uitzondering van hoteletablissementen.
b) Dit gebied mag eveneens worden bestemd voor kantoren waarvan de vloeroppervlakte
met meer bedraagt dan 45% van de netto vloeroppervlakte van de woning met een
maximum van 200 m2 en voor zover ze
a) ofwel ondergeschikt zijn aan de hoofdverblijfplaats van de persoon die deze activiteit
uitoefent;
b) ofwel ondergeschikt zijn aan de hoofdverblijfplaats van een van de vennoten of
bestuurders van de rechtspersoon die deze activiteit uitoefent
c) Dit gebied mag eveneens worden bestemd voor vloeroppervlakten die worden gebruikt
voor het uitoefenen van een vrij of medisch beroep of van een onderneming voor
intellectuele dienstverlenmg op voorwaarde dat ze
a) zich bevinden binnen in een appartementsgebouw,
b) beperkt zijn tôt 15% van de vloeroppervlakte van het gebouw,
c) zich bij voorkeur bevinden op de benedenverdieping en op de eerste verdieping van
het gebouw
d) Dit gebied mag eveneens worden bestemd voor iedere andere bestemming, binnen de
grenzen die zijn toegestaan in het gewestelijk bestemmingsplan, en voor zover de
bestemming ondergeschikt is aan de hoofdverblijfplaats van de persoon die de activiteit
uitoefent
e) De aard van de activiteiten moet veremgbaar zijn met huisvesting, en de
stedenbouwkundige karakteristieken van de bouwwerken en installâmes moeten zich
aanpassen aan de stedelijke context en aan de buurt. Onverenigbaarheid wordt pas
uitgesproken na raadpleging van de bevoegde overlegcommissie
f) Aan het uitemde van iedere groep woningen, of ze nu meuw zijn of al langer bestaan,
moeten er woningen van het type met drie gevels worden opgetrokken
Om te kunnen instaan voor de daadwerkelijke bouw en de bedrijfszekerheid ervan is het
zinvol te zorgen voor het volgende
1) een privatieve toegangsweg naar de woningen,
2) in het kader van een bouwattest of -vergunnmg, dat de bouw de verwezenlijking
van de andere bestemmingen voorafgaat of er gelijktijdig mee verloopt
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Gebied voor benedenverdiepingen voor handelsdoeleinden

De benedenverdieping van deze gebouwen is bestemd voor handelszaken binnen de
grenzen zoals die zijn toegestaan in het gewestelijk bestemmingsplan
Onder handelszaak dient te worden verstaan het geheel van lokalen die toegankelijk zijn
voor het publiek en waarin dit publiek diensten worden verleend of waarin er roerende
goederen aan worden verkocht, met inbegrip van ondergeschikte kantoren en bijlokalen
Het gebied voor benedenverdiepingen voor handelsdoeleinden moet worden bestemd voor
handelszaken voor een percentage van minstens 80% in totaal Het overschot mag voor een
percentage van hoogstens 20% worden bestemd voor wonmgen
De zone van de begane grand mag een fietslokaal op de begane grand voorzien worden
De eerste verdieping van de desbetreffende gebouwen mag eveneens worden bestemd voor
handel, als de plaatselijke omstandigheden dit toestaan en nadat de handelingen en
werkzaamheden zijn voorgelegd aan bijzondere maatregelen van bekendmaking

3.

Gebied voor winkelgalerij

a) Dit gebied is, zonder drempellimiet, bestemd voor handel en gespecialiseerde grote
handelszaken die zijn samengebracht in de vorm van een winkelgalerij.
Onder gespecialiseerde grote handelszaken dient te worden verstaan een handelszaak met
een oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m2 en waarvan de activiteit bestaat in het
verstrekken van diensten of de verkoop van roerende goederen die ressorteren onder een
gespecialiseerde sector
b) De muur van het winkelcentrum (winkelgalerij) die zich bevindt langs het gebied van
binnenplaatsen en tuinen, tegenover het communautaire lokaal, zal glazen openmgen
moeten bevatten om aldus het leefklimaat te verbeteren
c) De toegangswegen naar de winkelgalerij moeten verlopen via
-

de Hinnisdaellaan
de Kerkstraat
de meuwe openbare ruimte aan de binnenkant van het huizenblok

Deze toegangswegen moeten dusdamg worden ontworpen dat ze goede zichtbaarheid en
duidelijke leesbaarheid in de openbare ruimte bieden Ze moeten van dien aard zijn dat ze
aangenamere en doorlopende winkeltrajecten vormen tussen het Stokkelsquare, het
Dumonplein en de Kerkstraat (ter hoogte van het vroegere busstation) Verder moeten ze
ook dienen om de bereikbaarheid naar de ondergrondse parkeerplaats te verbeteren en het
uitbatmgsmveau ervan te verhogen
d) In het geval dat de winkelgalerij verbouwd /vergroot wordt, moet er een uitbreiding van het
bestaande stormbekken of een bijkomend stormbekken verplicht worden gesteld
De
capaciteit ervan moet worden berekend met inachtnemmg van de van kracht zijnde
reglementaire beschikkingen
e) Voor de uitbreiding van de handelsoppervlakte van het Stokkelsquare aan de binnenkant
van het huizenblok zal het nodig zijn omvangrijke ruimten voor leveranties te reserveren De
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leverantiekaaien moeten worden ingepast in het gebouw om aldus het risico op conflicten in
de verschillende verkeersstromen te verminderen De leveranties zullen worden
gelokaliseerd op een enkel punt dat bereikbaar is via de Dominique De Jonghestraat om de
negatieve impacts op de volledige binnenkant van het huizenblok te beperken Deze
schikking zal een directe consequentie hebben op de inrijd- en de uitrijdbewegingen in
verband met het leverantiegebied en moet zo kort mogelijk zijn

4.

Gebied voor productie-activiteiten en voor handel

Dit gebied is, bmnen de grenzen zoals die zijn toegestaan in het gewestelijk
bestemmingsplan, bestemd voor de benedenverdiepmg en in ondergeschikte vorm voor de
1e verdieping van de desbetreffende gebouwen, voor productie-activiteiten en activiteiten
van het ambachtelijke type in samenhang met een handelszaak Deze activiteiten bestaan
uit de vervaardigmg en het in de handel brengen van producten of diensten waarvoor beroep
wordt gedaan op een bijzondere bedrevenheid
Bij ontbreken hiervan wordt dit gebied bestemd voor handel binnen de grenzen zoals die zijn
toegestaan in het gewestelijk bestemmingsplan
Behalve voor de benedenverdiepmg is dit gebied eveneens bestemd voor huisvesting

5.

Gebied voor voorzieningen van gemeenschappelijk belang of voor openbare
dienstverlening

a) Dit gebied is bestemd voor voorzieningen van gemeenschappelijk belang of voor
openbare dienstverlening alsook voor wonmgen die er de gebruikelijke aanvulling en het
bijkomende element van vormen
b) Door middel van bijzondere maatregelen van bekendmaking kan dit gebied worden
bestemd voor wonmgen
c) De stedenbouwkundige karakteristieken van de bouwwerken en de installâmes moeten
aansluiten op die van de omringende stadscontext, wijzigingen hieraan zijn onderworpen aan
bijzondere maatregelen van bekendmaking De naaste omtrek van de bouwwerken en
installâmes van de voorzieningen van gemeenschappelijk belang moeten bijdragen aan het
tôt stand komen van het groene netwerk
d) Onder voorzieningen van gemeenschappelijk belang of voor openbare dienstverlening
dient te worden verstaan een bouwwerk of een installatie die bestemd is voor het vervullen
van een opdracht van gemeenschappelijk of openbaar belang, met name de diensten van de
plaatselijke instanties, de voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport, sociale
aangelegenheden, gezondheidszorg, erkende godsdienst en wereldse moraal
Uitgesloten zijn lokalen voor beheer of admimstratie van de andere openbare diensten
e) Eventuele uitbreidingen of meuwe bouwwerken moeten bij voorkeur worden gevestigd
langs de verkeerswegen of langs de voetgangerstrajecten

6.

Beplante achteruitbouwstrook

Deze gebieden zijn gereserveerd voor de aanleg van tumtjes en voor de toegangswegen
naar de gebouwen Ze moeten vrij zijn van leder soort bouwwerk Deze toegangswegen
mogen met worden gebruikt voor parkeren in de open lucht
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Deze gebieden moeten op minstens een derde van de totale oppervlakte ervan beplant zijn,
het overschot mag worden betegeld
Beplante achteruitbouwstroken mogen over de volledige ontwikkelde lengte ervan aan de
frontzijde aan de openbare weg en op de mandelige grenzen omheind worden
De toegestane soorten van omheinmg zijn.
a) een groene haag van minstens 80 cm hoog, geplant op 30 cm achteruitwijkend van
de rooilijn,
b) een muurtje van bekledingsmaterialen die gelijk zijn aan die van de gevel, van
minstens 80 cm hoog;
c) een muurtje als onder b) en een groene haag van minstens 80 cm hoog
Hogere muurpilasters worden toegestaan om in overeenstemmmg te kunnen zijn met de
beschikkingen van de reglementering in verband met brievenbussen en het aanbrengen van
hekken
Er mag slechts een enkele berijdbare in-/uitrit van 4 meter breedte per gebouw worden
toegestaan, behalve als de afstand tussen twee toegangswegen meer bedraagt dan 50
meter

7.

Gemineraliseerde achteruitbouwstrook

Deze gebieden zijn gereserveerd voor de toegangswegen van de omliggende gebouwen Ze
moeten vrij zijn van iedere soort bouwwerk Deze toegangswegen mogen alleen maar
worden gebruikt voor parkeren in de open lucht.
Iedere soort mobiele voorzienmg, zonder verankering in de bodem, is toegestaan
Deze gebieden moeten gemineraliseerd zijn over de volledige oppervlakte ervan
bodembekleding moet dezelfde zijn als die van de trottoirs van de verkeersweg

De

Verschil van niveau ten opzichte van het trottoir is verboden.
Deze gebieden mogen met worden omheind aan de frontzijde aan de openbare weg noch op
de mandelige grenzen

8.

Gebied voor binnenplaatsen en tuinen

Deze gebieden moeten beplant zijn Hiermee wordt de ontwikkeling van de flora in kwalitatief
en kwantitatief opzicht nagestreefd De installâtes die bestemd zijn voor de inrichting van
deze gebieden, zoals tumhuisjes, banken, schommels, standbeelden of andere bouwwerken
voor vrijetijdsbesteding, spelen of verfraanng, zijn toegestaan

9.

Gebied voor verkeerswegen

Deze gebieden zijn bestemd voor verkeersvormen van eender welke aard, alsook voor de
natuurlijke of gebruikelijke aanvulling erop
In de verkeersweg zijn inbegrepen de trottoirs, openbare parkeergebieden, de rijweg,
beplanting, de verlichting, met inbegrip van de bijbehorende mfrastructuur, stadsmeubilair,
voorzienmgen voor snelheidsbeperking, fietsenstallingen, etc
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De inrichting van de Kerkstaat zal over aangepaste inrichtmgsmaatregelen voor het
gebruikersvriendelijk benutten door de actieve vervoersmodi

10.

Voetgangersgebied

Deze wegen zijn met voorrang gereserveerd voor voetgangers
Fietstrajecten zijn er toegestaan, behalve andersluidende aanwijzing die op het terrein moet
zijn aangeduid
Bij uitzondering mogen ze, als de breedte ervan dit mogelijk maakt, opgereden worden door
voertuigen van hulpdiensten,
ceremoniele
voertuigen, verhuiswagens en /of
lèvera ntievoertuigen
Ter hoogte van de openbare ruimte binnen het bouwblok, is het mogelijk een
winkelgalerijmveau en 3 parkeermveaus te ontwikkelen (opgenomen op het
bestemmingsplan «-1G + -3PK ») De bestrating van deze zone kan met lichtdoorlatende
materialen opgebouwd worden
De inrichting van het binnenplein zal de bestaande landschappelijke aspecten moeten
verbeteren, teneinde een gezellig kader te garanderen met behulp van vegetatie, verlichting
en homogeen straatmeubilair

11.

Gebied voor bijgebouwen

Dit gebied is bestemd voor het geheel van secundaire lokalen die een bijgebouw van een
aan het straatfront staand gebouw vormen.

12.

Gebied voor metrostation

Dit gebied maakt deel uit van het openbare domem dat wordt beheerd door de Maatschappij
voor Intercommunaal Vervoerte Brussel (MIVB)
In het geval dat een gedeelte van het gebied van het metrostation deze bestemming
kwijtraakt, mag dit worden bestemd voor handelszaken, en wel volgens de voorschriften voor
een gebied voor een winkelgalerij
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4.

Overdrukken

1.

Woningen op bovenverdiepingen

Woluwe-Saint-Pierre
Sint-Pieters-Woluwe

Deze gebieden zijn bestemd voor bovenverdiepingen voor huisvesting niettegenstaande het
voorschrift met betrekking tôt benedenverdiepingen voor handelsdoelemden

2.

Kantoren of woningen op bovenverdiepingen

Bovenverdiepingen, boven een of twee mveaus winkelgalerij, zijn bestemd voor gebruik als
kantoor of als wonmg

3.

Ondergrondse parkeerplaatsen

Ondergrondse parkeerplaatsen zijn bestemd voor automobielvoertuigen, voor motoren en
voorfietsen Beveiligde fietsstallingsruimten moeten er aangelegd worden
Ze kunnen worden ontwikkeld onder het winkelcentrum, en onder het winkelcentrum onder
de meuwe openbare ruimte, aan de binnenkant van het huizenblok.
De bereikbaarheid naarde ondergrondse parkeerplaatsen kan op minstens drie mameren tôt
stand worden gebracht
1) een inrit naar en/of een uitrit uit de parkeerplaats via de Dominique De
Jonghestraat door middel van een toegangshelling ingeschreven binnen het
bouwvolume
2) het in stand houden van de inrit naar de ondergrondse parkeerplaats, gelegen aan
de Hinmsdaellaan, in de as van de Oppemlaan,
3) een inrit en/of uitrit die loopt onder het voetgangersgebied van het voorplein van de
Onze-Lieve-Vrouwkerk en die uitmondt ter hoogte van de het kruispunt van de
Vandermaelenstraat, Kerkstraat en Henrottestraat De aan te leggen tunnelingang
moet beantwoorden aan een hoog niveau van architectonische kwaliteit en de
karakteristieken ervan moeten op toereikende wijze worden ingevoegd in de
omliggende stadsstructuur
Er kan nog een andere toegangsmogelijkheid worden overwogen voor zover hij onderworpen
wordt aan een adéquate mobiliteitsstudie
De in- en de uitrit van de ondergrondse parkeerplaats die liggen aan het uiteinde van de De
Jonghestraat alsook de ruimten voor leveranties moeten worden gegroepeerd op een punt
aan de binnenkant van het huizenblok, ter hoogte van de benedenverdieping onder het
gebouw dat het plein in beeld brengt, en dit om de impact van gemotoriseerde voertuigen op
de locatie te verminderen
4.

Ondergrondse doorgang parkeerplaats

Een doorgang onder het voetgangersgebied van het voorplein van de Onze-Lieve-Vrouwkerk
wordt aangelegd om het in- of uitrijden uit de ondergrondse parkeerplaats mogelijk te maken

5.

Metrotunnel

Deze overdruk geeft de ligging van de métro aan
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6.
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Park van de Pastorie

Ten aanzien van de overdruk in verband met het park, dat zich bevindt binnen het eigendom
van de Pastorie, deze legt het accent op het plantaardige element als natuurlijk scherm
tussen de bebouwde percelen en het meuwe plein aan de binnenkant van het huizenblok
van onderhavig plan
Deze overdruk moet■
■

de mogelijkheid bieden het leefklimaat te verbeteren,
bijdragen aan de opwaardermg van het natuurlijke karakter van dit deel van het
huizenblok.

Alleen werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn voor de bestemming van deze overdruk
zijn toegestaan.
Bij het uitvoeren van voor de verstedelijking noodzakelijke werkzaamheden moet het zich
uitbreiden van de bouwactiviteiten tôt in de groene ruimten verboden worden
Indien de aanleg van tijdelijke toegangswegen naar het bouwterrein, graafwerkzaamheden,
het kappen van bomen noodzakelijk blijken, moeten de aanvragen voor stedenbouwkundige
vergunnmgen verplicht vergezeld gaan van een plattegrond voor de orgamsatie van de
bouwwerkzaamheden en van een plattegrond voor het herstel van het bouwgebied en de
naaste omtrek ervan na afloop van de werkzaamheden
Op de plattegrond staan de belangrijkste bestaande bomen ter informatie opgetekend

7.

Te beschermen gebouw (op de bestemmingsplattegrond gemarkeerd met een
ster)

Om het architectonische erfgoed te behouden en de esthetische aanblik van het huizenblok
te beschermen, moet de architectonische kwaliteit van de Pastorie beschermd blijven en
onderhouden worden
Uitbreidmg van het volume van de Pastorie zal slechts worden toegestaan m de mate waarin
hierbij imperatief de karakteristieken van het gebouw beschermd worden, en dit zowel op het
gebied van de gevels als op het gebied van de typologie van de bestaande dakbedekking
ledere aanvraag tôt stedenbouwkundige vergunnmg die tôt doel heeft de bestaande gevels
te verbouwen moet worden voorgelegd aan het advies van de bevoegde overlegcommissie

22

