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BIJZONDER PLAN NR X/21
(goodgekeurd bij K.B. van 10 SEPT. 1979)

STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCIIRIFTEN
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BQVIÇONE

Ab

1 / Bee21.1111iM

uitSluitond voorbehoudon aan woongelogenhoden o handelsuitbatingen
en ambachten.

2 / 11.121elhg

volgens de aanduldingon op het plan.
Do op hot plan aangeduide afmetingen zijn maxima.

3/ Gabarit

'

•

1/ G 4. 2 : Maximum 9 m hoogto onder kroonlijst
2/ G 3 : Màximum 11,50 m hoogto ondor kroonlijst
Deze afmotingon werden genomon in verhoudiftg tot hot poil van het voetpad
in het midden van do gevel langs do straat.
4/ Dakon
1/ G 4. 2 : dakon met hollingen van 40 0 op hot horizontale vlak en tot
maximum 4,50 m bovon hot poil vormeld in A.3.1.
2/ G

3 vorplicht plat dak e eventuool vorhoogd uut oon technische
' vordleping.

5/ gyineLlterplpn : volgondo materialon wordon toogolaten:
rode govolbakstenon, witto on blauwo stoon, gros on loisteen.
De aehtergovels dienen evonoons uitgovoord te wordon met buitennaterialon.
6/ ihilyeDeon wordon toogolaten op volgende voorwaardon :
a/ hoogto buiton dak : maximum 1 m20
b/ achteruitstand togonover govel manimuu 0,60 m
c/ afstand van do schoidingslijnen minimum 1 m

2.

B. AMBACIIFELIJKE ZONE

1/ Bestenmdng : uitsluitend voorbchouden aan de bouw van bijgebouwen,
werkplaatsen en garages
2/

: dc gchelc zone aangeduid op het plan mag bebouwd worden.

3/ Gpi.1.1'4I : Maximum 3 m hoogte in verhouding tot het referentieplan vermeld
in A.3.
4/ Matél.iejelj : zullen in overcenstemming zijn net deze van de hoofdgebouwen.
B1. AMBACHTELIJKE ZONE
1/ Bestemeiu : ultsluitend voorbehouden aan dc bouw van werkplaatsen of
opslagp1aatsen
2/ Inplaeiu : de gehele zone aangeduid op het plan mag bebouwd worden.
3/ Cabarit : 1n verhouding tot het referentieniveau vermeld in A3. ,
a/ periferisch gabarit inct zone 1 (kocren en tuinen) : nuximum 5 m
b/ nok van hct dak maximum 7,50 m
4/ paken_ plat dak, of hellingsdak van 15 ° maximum op het horizontale vlak.
5/ Meplialpu : zulien in overeenstemming zijn met deze van de hoofdebouwen.
C. ZWElPg PUBLIEKE BIISTEMMING
1/ Bestenmdpg ultsluitend voorbehouden aan dc bograafplaats en aan eventuele
constructies die noodzakelijk zijn voor de goede werking ervan.
Het plaatsen van herkenningssimbolen op de graftomben wordt disvolgt
vastgolegd :
a/ gewqe_graftollibcn_en_tildelilko_vorgualinggn
Do hoogte mag n[ct meer dal 80 cm bodragon het simbool moct vertikaal
zijn en op 10 cm van dc achtcrkant van de grartombe geplaatst wordon.

Het graf mug bedekt worden met con stcen dic uit con stuk bestaat en
maximun 12 cm dik is.
b/ Lcpwhs_vorguping9n_iny914,_nylid
Idem als hierboven maar de steen mag 15 cm dik zijn.
c/ Li'lïlqcidcrs
do hoogte mag niet mecr dan 1 m bedragon het diont vortikaal te zijn
en goplaatst tc worden op 15 cm van dc achterkant van het graf.

2/ Matcrialen : Uitsluitend natuursteen. Grijs-blauwe en grijs-witte granito

wordt nochtans geduld.

(NOTA : cr is gocn D)

E. AMBALETELLIKE ZONE MUT PUB 'KE BLiSTJifr1MI N G

1/ Bostomming uitsluitend voorbohoudon aan gomocntemagazijn, serres,
garagos, opslagplaatsen onz...
2/ Iulgulleg : do bobouwde opporvlakto zul do holft van do op het plan
aangeduido zonc nict ovorsohrijdon. Een holling van 45 0
in vorhouding tot do schoidings1ijnon van de prive.eigendommen
zal geerbiedigd wordon voor do gebouwen.
3/ Gabarit : Maximum 10 m hoogte ondor kroonlijst in verhouding tot het

natuurlijk niveau van de grond in hot midden van de inplanting.

4/ Ivi.e.21.4.11911. : ,Allcon natuurstoon, ppreabricurdc cicmcnten ie beton of ,
in motaal en goveistenon wordon tocgolaten.

F. ZONE VAN KŒREN EN TUINEN EN TOEGANGEN V001

)

t)

1/ Mtgeiug : Uitsluitend voorbohoudon aan boplantingen, aan toegangen o
en aan hot gomeontemagazijn on do begraafplaats.
G. ZONE VOOR GAgAL,IE

1/ Peamphg

.

uitsiultend voorbohoudon aan de bouw van garageboxon of parking

2/ hppelhg tuinon do gronzon aangeduid op hot plan.
3/ Gabarit: Maximum 3,50 m hoogto in vorhouding tot hot referontioplan
vcrmold in E.3.
4/

ileupej

Dionen in ovorconstonming to zijn mot doze van. de ho .ofdgebo uwei

11. Achteruitbouwzonc

1/ Bostonoing : uitstuitcnd voorbchouden awl dc awalcg van v oortuiijtjes
on aan toegangon tot de gobpuwon
.

2/ Arsluitingon muurtjes of hagon van maximum 80 cm hoogte.

