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1 Situering 
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1 Situering 

1.1 Doelstelling 

Het bestuur van de stad Hoogstraten krijgt vaak te maken met aanvragen tot ste-
denbouwkundige vergunning of verkavelingsaanvragen, die niet voldoen aan de 
vereisten van een kwalitatieve vergunning. Dit uit zich ondermeer in een gebrek aan 
parkeergelegenheden, het ontbreken van groenvoorzieningen, … 

Om betwistingen hieromtrent te voorkomen wordt ervoor gekozen om essentiële 
kwalitatieve principes bij het beoordelen van stedenbouwkundige vergunningsaan-
vragen en verkavelingsaanvragen bindend en verordenend vast te leggen in onder-
havige stedenbouwkundige verordening. De verordening zal een juridisch kader 
moeten bieden bij de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
en verkavelingsaanvragen. 

Ondermeer volgende elementen worden opgenomen in de stedenbouwkundige 
verordening: 

– Begripsomschrijving 

– Toepassingsgebied per deel verordening 

– Welstandsvereisten voor huiskavels 

– Bepalingen m.b.t. het bodemreliëf 

– Regeling m.b.t. verhardingen en bijgebouwen op de huiskavel 

– Minimum aantallen parkeerplaatsen en fietspaden 

– Aanleg landschappelijk inpassend groen bij landbouwbedrijven 

– Bepalingen i.v.m. verkavelingen 

Deze elementen worden verdeeld en gegroepeerd in verschillende deelverordenin-
gen. Mogelijk kunnen na verloop van tijd bijkomende aspecten geregeld worden in 
nieuwe deelverordeningen die aan deze verordening worden gekoppeld. 

1.2 Toepassingsgebied 

De verordening is principieel van toepassing voor het volledige grondgebied van de 
stad Hoogstraten, ongeacht de stedenbouwkundige bestemming van het perceel 
van de aanvraag, tenzij anders vermeld. 

De verordening bestaat uit een algemene stedenbouwkundige verordening, aange-
vuld met één of meerdere deelverordeningen. Een deelverordening behandelt een 
specifieke problematiek. In de toekomst kunnen andere deelverordeningen worden 
toegevoegd aan de basisverordening. 

2 Planologisch kader 

2.1 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt in het GRS Hoogstraten naar voor gescho-
ven als een uitgangshouding voor het ruimtelijk beleid1: 

De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Hoogstraten wordt opgebouwd in een 
lange termijnvisie die gebaseerd is op het principe van duurzame ruimtelijke ontwik-
keling. 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling biedt garanties en ontwikkelingsperspectieven 
aan de noden en behoeften van toekomstige generaties. De twee pijlers van duur-
zame ruimtelijke ontwikkeling zijn het respect voor de ruimtelijke draagkracht en 
streven naar ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit houdt verband met de archi-
tectuur en de uitstraling van gebouwen, terreinen en publiek domein. 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is bijgevolg niet beperkt tot het behoud van niet-
bebouwde ruimten en het versterken van natuurwaarden. Toch streeft duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling een zuinig ruimtegebruik na omwille van de schaarsheid van 
de ruimte. Door het aanduiden van structuren wil duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
een synergie realiseren tussen het ruimtegebruik waardoor tevens sociaal-
economische voordelen gegenereerd worden. 

Deze houding mondt uit in: 

– Een denken op lange termijn; 

– Verbanden met de ruimtelijke, de maatschappelijke en de historische context; 

– Zuinig omgaan met de aanwezige ruimte; 

– Functievermenging en verweving van activiteiten; 

– Aandacht voor de draagkracht van de ruimte; 

– Zorg voor de beheersbaarheid van de ruimte; 

– Het creëren van een maatschappelijk en politiek draagvlak; 

– Het opstellen van concrete acties en maatregelen; 

– Het creëren van randvoorwaarden tot het vrijwaren van een bloeiende econo-
mie, het verzekeren van de mobiliteit, het creëren van aangename woonomge-
vingen. 

                                                           
1 GRS Hoogstraten, Deel II, p. 4, Uitgangshoudingen voor het ruimtelijk beleid 
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De opmaak van onderhavige stedenbouwkundige verordening kan gezien worden 
als het opstellen van concrete acties en maatregelen die verband houden met de 
architectuur en de uitstraling van gebouwen, terreinen en publiek domein. 

Preventief handelen 

Het overschrijden van de ruimtelijke draagkracht moet zoveel mogelijk vermeden 
worden. Het is belangrijk op een aantal tendensen tijdig te kunnen inspelen. Deze 
uitgangshouding geeft aan dat men een eind wil maken aan een “ad-hoc-ruimtelijk 
beleid” en alert wil reageren op nieuwe situaties. De problemen bij dit principe kun-
nen zijn dat het toekomstbeeld over een bepaalde materie vaag is of dat er plotse 
veranderingen in de ruimte optreden. 

Met de opmaak van onderhavige stedenbouwkundige verordening wil de stad 
Hoogstraten alert reageren op een aantal tendensen om zodoende een ad-hoc 
ruimtelijk beleid te kunnen vermijden.  

2.2 Vlaamse Stedenbouwkundige Verordeningen 

2.2.1 Hemelwaterputten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 (en latere wijzigingen) werd 
de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening voor Hemelwater en Waterputten 
goedgekeurd. Deze gewestelijke verordening regelt de opvang en afvoer van he-
melwater.  

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel 
mogelijk gebruikt wordt (toiletspoeling, besproeien van de tuin, wasmachine, …). In 
tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfil-
treerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid wa-
ter met een vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de he-
melwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.  

Ook na de goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
Hoogstraten blijft deze regeling van toepassing. 

2.2.2 Wegen voor voetgangersverkeer 

Bij besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 werd een Gewestelijke Ste-
denbouwkundige Verordening inzake Wegen voor Voetgangersverkeer goedge-
keurd. Ook na de goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verorde-
ning Hoogstraten blijft deze regeling van toepassing. 

2.2.3 Openluchtrecreatieve verblijven 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 werd een Gewestelijke Steden-
bouwkundige Verordening met betrekking tot Openluchtrecreatieve Verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven goedgekeurd. Ook na de goedkeu-
ring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Hoogstraten blijft deze 
regeling van toepassing. 

2.2.4 Toegankelijkheid 

Bij besluit van Vlaamse Regering van 5 juni 2009 werd een Gewestelijke Steden-
bouwkundige verordening inzake toegankelijkheid goedgekeurd. 

De verordening (in werking vanaf 1 maart 2010) geldt bij nieuwbouw, verbouwingen 
of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn (denken we aan winkels, 
banken, overheidsgebouwen). De bouwheer moet ervoor zorgen dat iedereen het 
gebouw kan betreden, ook rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, 
slechtzienden, grotere personen, mensen met een ledemaat in het gips enz. 

Ook na de goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
Hoogstraten blijft deze regeling van toepassing. 

2.3 Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen 
en gemeentelijke reglementen 

2.3.1 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen 

Tot op heden beschikt de stad Hoogstraten niet over een gemeentelijke steden-
bouwkundige verordening. 

2.3.2 Gemeentelijke reglementen 

Reglement op het overwelven van de bermgrachten langs gemeentewegen 

De stad Hoogstraten beschikt bij besluit van de gemeenteraad van 26 juli 1999 over 
een gemeentelijk reglement welke de overwelvingen van bermgrachten langs ge-
meentewegen regelt. Dit reglement werd bij besluiten van de gemeenteraad op 26 
maart 2001, 23 juli 2001 en 23 oktober 2006 gewijzigd. 

Het reglement bevat geen tegenstrijdigheden met onderhavige gemeentelijke ste-
denbouwkundige verordening. 



 DEEL 1 TOELICHTINGSNOTA 

2 Planologisch kader 

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening IOK plangroep 5 

Politieverordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de ver-
plichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater 
afkomstig van particuliere woningen 

De meest recente versie van deze politieverordening werd door gemeenteraad 
goedgekeurd in de zitting van 7 februari 2005. 

Er zijn geen onevenredigheden tussen deze politieverordening en onderhavige 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. 

Reglement voor betaling van waarborgen voor herstel van het openbaar do-
mein ingeval van schade bij de uitvoering van privé bouwwerken 

Op 13 december 2010 werd dit reglement door de gemeenteraad goedgekeurd.  

Het reglement bevat geen tegenstrijdigheden met onderhavige gemeentelijke ste-
denbouwkundige verordening. 

Retributie bij de uitvoering van werken aan het openbaar domein uitgevoerd 
voor rekening van derden 

Op 17 december 2007 werd dit reglement door de gemeenteraad goedgekeurd.  

Het reglement bevat geen tegenstrijdigheden met onderhavige gemeentelijke ste-
denbouwkundige verordening. 

Reglement over de procedure met betrekking tot het verplaatsen of verwijde-
ren van openbaar groen op het openbaar domein 

Op 15 september 2008 werd dit reglement door het college goedgekeurd.  

Het reglement bevat geen tegenstrijdigheden met onderhavige gemeentelijke ste-
denbouwkundige verordening. 

Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen 

Gelijktijdig met de invoering van onderhavige gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening zal dit gemeentelijk reglement goedgekeurd worden. 

Reglement voor betaling waarborgen voor erfbeplanting en bufferbeplanting 

Gelijktijdig met de invoering van onderhavige gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening zal dit gemeentelijk reglement goedgekeurd worden. 
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1 Begrippen en definities 

ARTIKEL 1  

In deze verordening wordt verstaan onder: 

Achtergevel  De gevel die geen voor of zijgevel is. 

Achtergevelbouwlijn Grens tussen de strook voor hoofdgebouwen en de strook voor binnenplaatsen en tuinen. 

Afvalwater  Water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet verontreinigd hemelwater. 

Baangracht Een gracht die parallel loopt met een weg en als prioriteit heeft het hemelwater van de weg en de aangrenzende percelen op te vangen en af te voeren. 

Bebouwde oppervlakte De oppervlakte waar een gebouw op staat. 

Bijgebouw Een gebouw dat ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en op hetzelfde perceel gelegen is als het hoofdgebouw.  

Bouwhoogte Afstand gemeten van het maaiveld tot het hoogste punt van het gebouw. 

Bouwlaag  Een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke hoogte of bij benadering op gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met 
uitsluiting van onderbouw en zolder. 

Bouwlijn De grenslijn tussen de bouwvrije voortuinstrook en de bebouwbare zone van het hoofdgebouw.  

Bouwrijp perceel Een perceel welke zowel wat bestemming als wat fysische eigenschappen betreft in aanmerking kan komen voor bebouwing. 

Bouwvolume Het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun 
vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het 
volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld. 

Buurtweg wegen (gemeentewegen, voetwegen, kerkwegels en veldwegen) die opgenomen zijn in de atlas der buurtwegen van 1841. 

Compact bouwen Bouwen waarbij de compactheid zo hoog mogelijk is. Met compactheid wordt de verhouding tussen het beschermd volume en de warmteverliesoppervlakten 
bedoeld (Com = Vol / Opp). Het beschermd volume is het volume van alle ruimten die men thermisch wil beschermen tegen warmteverliezen. De warmtever-
liesoppervlakten zijn de scheidingsconstructies die het beschermd volume omsluiten, zoals buitenmuren, daken, vloeren, … Beide worden berekend op 
basis van het buitenafmetingen. 

Constructie 

 

Een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in 
de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al 
kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds. 

Dakkapel  Uit het dakvlak vooruitspringend venster, welke nooit voorbij het gevelvlak of maximale dakbasis kan komen (zie definitie erker hierna). 

Eengezinswoning Een gebouw dat bestaat uit één woongelegenheid, waarbij deze woongelegenheid het volledige gebouw betreft. 

Wordt ook als eengezinswoning beschouwd: een gebouw met een nevenfunctie, waarbij de nevenfunctie maximaal 100m² beslaat, en waarbij de rest van 
het gebouw volledig wordt gebruikt als één woongelegenheid. 

Erfscheiding Een scheidingsconstructie om de grens tussen twee eigendommen aan te geven. Een erfscheiding kan een natuurlijke vorm hebben (bijvoorbeeld een haag 
of heg) of een constructie zijn (bijvoorbeeld een schutting of een hekwerk). 

Erker Uit het gevelvlak vooruitspringend deel van het bouwvolume, alsook het deel van een dakkapel welke zich voor het gevelvlak of dakbasis bevindt. 

Fietsstalplaats  Een open of overdekte ruimte die voldoende groot en uitgerust is voor het stallen van één of meerdere fietsen.  

Gebouw Een bouwwerk dat een toegankelijke overdekte ruimte vormt die geheel of gedeeltelijk met muren omsloten is. 

Gekoppelde autobergplaats Een autobergplaats die op of tegen de perceelsgrens wordt geplaatst en waarbij op het aanpalende perceel met een soortgelijke constructie kan gekoppeld 
worden. 
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Gesloten bebouwing  Bebouwingswijze waarbij gebouwen langs beide zijden, met scheidingsmuren, (gedeeltelijk) worden geplaatst op de gemeenschappelijke zijgrens van de 
percelen. 

Gevelvlak Het verticale vlak waarin de hoofdvlakken van een gevel zich bevinden. 

Balkons en erkers kunnen op het gevelvlak uitspringen; terrassen en nissen kunnen er op inspringen. Sterk gelede gebouwen kunnen aan een zijde van het 
gebouw meerdere gevelvlakken bezitten. Voor de voorgevel komt het voorste gevelvlak overeen met de bouwlijn zo deze is vastgelegd. 

Gracht Een afvoerweg tot afscheiding, tot afwatering of tot ontwatering van hemelwater, drainagewater, bemalingswater en/of in voorkomend geval ook afvalwater, 
die niet bij de waterwegen en ook niet bij de onbevaarbare waterlopen is ingedeeld. 

Groendak Een dak dat volledig voorzien is van een drainagemat en begroeiing. 

Groepswoningbouwproject Het gemeenschappelijk oprichten van meerdere gebouwen bestemd voor bewoning, die één samenhangend geheel vormen. 

Half-open bebouwing Bebouwingswijze waarbij een gebouw langs één zijde, met een scheidingsmuur, (gedeeltelijk) wordt geplaatst op de gemeenschappelijke zijgrens van het 
perceel en zich langs de andere zijde met een afgewerkte zijgevel en een bouwvrije zijtuinstrook richt naar de zijgrens van het perceel. 

Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van dooiwater. 

Hemelwateraftappunt Plaats waar hemelwater afkomstig uit een hemelwaterpunt kan worden afgetapt voor nuttig gebruik. 

Herbouwen Een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van 
de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen. 

Hoofdgebouw Het qua schaal, grootte, afmetingen en functie overheersende volume. 

Horizontale dakoppervlakte De oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak. 

Huiskavel De terreinen die behoren bij de vergunde, vermoedelijk vergunde of vergund geachte één- of meergezinswoning en met deze één- of meergezinswoning een 
ononderbroken ruimtelijk geheel vormen, alsook de terreinen die in aanmerking komen voor het oprichten van een één- of meergezinswoning. De begren-
zing van de huiskavel vindt plaats op basis van een duidelijk herkenbaar specifiek gebruik of op basis van een in het landschap duidelijk herkenbaar ele-
ment. Indien de huiskavel deels of geheel gelegen is binnen de contouren van een goedgekeurde verkaveling, dan valt de begrenzing van de huiskavel 
samen met de grenzen van het respectievelijke lot zoals weergegeven in deze verkaveling. 

Met ‘woning’ wordt voor toepassing van het begrip ‘huiskavel’ niet bedoeld een bedrijfs- of exploitatiewoning gelegen in een andere bestemmingszone dan 
‘woongebied’ in de ruime zin. 

[…] Geschrapt deputatie 31/07/2014 

Luifel Gewoonlijk afhellend dak, tegen een muur of gebouw aangebracht boven een open ruimte om die tegen de regen te beschutten. 

Meergezinswoning Een gebouw waarin meer dan één woning wordt onder gebracht. Een gebouw met één hoofdwooneenheid en één ondergeschikte wooneenheid in het kader 
van het zorgwonen, wordt voor toepassing van deze stedenbouwkundige verordening niet gezien als een meergezinswoning. 

Niet-gerangschikte onbevaarbare 
waterloop 

De onbevaarbare waterloop of het deel ervan dat niet gerangschikt is in de eerste, tweede of derde categorie, zoals bepaald in de wet op de onbevaarbare 
waterlopen van 28 december 1967. 

Nuttig gebruik hemelwater Hemelwater kan nuttig gebruikt worden voor toiletspoeling, wasmachine, tuinbesproeiing of het wassen van de gezinswagen. 

Onbevaarbare waterloop Een waterloop of een deel ervan die niet bij de waterwegen en ook niet bij de grachten is ingedeeld. 

Openbaar domein 

 

de openbare wegen, de spoorwegen, de bevaarbare rivieren en de kanalen dienstig voor de scheepvaart of een ander gebruik van openbaar nut, met tel-
kens hun aanhorigheden, de openbare parken en pleinen. 

Parkeerplaats  Een ruimte waar één autovoertuig kan worden geparkeerd. Dit kan gebeuren in een gesloten autobergplaats, een autostaanplaats in een gesloten ruimte of 
in openlucht welke hiertoe speciaal is ingericht. Indien bij een eengezinswoning de lengte van een inrit naar een garage bij een eengezinswoning voldoende 
lang is om het stallen van een auto toe te staan zonder dat hierbij een deel van het openbaar domein wordt ingenomen, kan deze inrit als een tweede par-
keerplaats bij die eengezinswoning beschouwd worden. 

Publiciteit Verzamelnaam voor het op een visuele wijze geven van openbaarheid/bekendheid aan een bedrijf, handelszaak, persoon, activiteit,… 

Wegwijzers en verkeerssignalisatie alsook educatieve- en/of informatieve borden worden niet begrepen onder deze verzamelnaam. 
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Publiek toegankelijk Een ruimte die openstaat voor het publiek of bedoeld is voor gemeenschappelijk gebruik, ook al is de toegang beperkt tot een of meer welbepaalde catego-
rieën van personen, met uitzondering van de ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, alsook van de technische ruimtes en opslagruimtes die 
niet dienen als archiefruimte, en van de toegangen en deuropeningen, gangen en overlopen en niveauverschillen die uitsluitend naar die ruimtes leiden. 

Rooilijn De scheidingslijn tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. 

Tuin Deel van de huiskavel dat niet wordt ingenomen door het hoofdgebouw. De tuin kan worden onderverdeeld in 
een voortuin, zijtuin(en) en achtertuin: 

 

Uitgeruste weg 

 

Ongeacht de plaatselijke toestand, wordt als minimale uitrusting beschouwd een met duurzame materialen verharde weg, voorzien van een elektriciteitsnet. 

Verbouwen Aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste zestig procent behouden 
worden. 

Verharde oppervlakte Oppervlakte waarop een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting of een verharding werd aangebracht. 

Visueel gesloten afsluitingen Perceelsafsluitingen die geen doorkijk mogelijk maken. Voorbeelden van visueel gesloten afsluitingen zijn gemetste muren, houten schuttingen, steenkorven, 
houtsnipperkorven, houtvlechtwerk, hagen, afsluitingen bestaande uit paal en draad welke begroeid zijn met klimplanten waardoor een vrije doorkijk door het 
draadwerk niet meer mogelijk is. 

Visueel open afsluiting Perceelsafsluiting die doorkijk mogelijk maken. Voorbeelden van visueel open afsluitingen zijn afsluitingen in draad, draadgaas of smeedwerk. Indien recht-
streekse doorkijk niet meer (volledig) mogelijk is na begroeiing door klimplanten of na volgroeiing van een levende haag, wordt de oorspronkelijke afsluiting 
als visueel gesloten beschouwd. 

Voorgevel De gevel(s) waarvan het gevelvlak hoofdzakelijk gericht is naar de straat/het openbaar domein. Een gebouw op een hoekperceel heeft twee voorgevels. 

Voorgevelbouwlijn Denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn, en op andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de 
bouwstrook. Bij hoekkavels ligt ze aan de smalste zijde van de kavel. 

Vrije hoogte  De afstand tussen de bovenkant van de vloer en de onderkant van het plafond, of de onderkant van de balklaag indien er geen plafond aanwezig is, moer-
balken niet inbegrepen. 

Vrijstaand bijgebouw Een overdekte constructie horende bij het hoofdgebouw zonder in bouwtechnisch opzicht rechtstreeks aan te sluiten op of steun vindt bij dat hoofdgebouw. 

Waterloop Elk deel van het oppervlaktewater dat bestendig of gedurende geregelde tijden op natuurlijke of kunstmatige wijze is ingenomen door stromend water en dat 
ofwel als waterweg, ofwel als onbevaarbare waterloop ofwel als gracht is ingedeeld. 

Woning  Elk gebouw of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.  

Woonerf Openbare weg die dusdanig is ingericht dat de verblijfsfunctie voor omwonenden belangrijker is dan de verkeersfunctie. 

voortuin 

zijtuin 

achtertuin 
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Woongelegenheid Een ruimte of een geheel van verschillende met elkaar verbonden ruimten welke hoofdzakelijk bestemd zijn voor huisvesting van een gezin of alleenstaande. 

Zijgevel De gevel aan de zijkant van het hoofdgebouw, die een verbinding maakt tussen voorgevel en achtergevel.  

Zon georiënteerde kavel Bij een zon georiënteerde kavel werd bij de perceelsconfiguratie en inplantingskeuze van de te bouwen woning gestreefd naar het optimaal benutten van het 
aanwezige potentieel aan zonne-energie. Hierdoor zal het aanwezige potentieel aan zonenergie optimaal benut kunnen worden zowel in de woning en op 
het dak als in de private buitenruimte. Bij zon georiënteerde kavels worden inspanningen geleverd om de plek waar dit zonpotentieel kan benut worden 
privatief te houden (zowel inpandig als bij de buitenruimte). Mogelijk kan via haagstructuren een voorgevelzone privatief gebouwen worden. 
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DEEL 3 Algemene Verordening Huiskavels 
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Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

 
1 Toepassingsgebied 

Toepassingsgebied 

Het toepassingsgebied van de deelverordening ‘Huiskavels’ betreft het ganse grondgebied van 
Hoogstraten. 

Indien er tegenstrijdigheden bestaan tussen de voorschriften van deze deelverordening en de 
voorschriften van ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg of verkavelingen, 
primeren de voorschriften van het RUP, BPA of de verkaveling. De strijdige voorschriften van de 
deelverordening worden immers voor het grondgebied waarop het RUP, BPA of de verkaveling 
betrekking heeft, opgeheven. 

ARTIKEL 2  

§1. De deelverordening ‘huiskavels’ is van toepassing op elke huiskavel gele-
gen op het grondgebied van de stad Hoogstraten. 

§2. De voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen 
van aanleg en verkavelingen heffen, voor het grondgebied waarop ze be-
trekking hebben, de bepalingen van onderhavige stedenbouwkundige deel-
verordening op, voor zover ze er strijdig mee zijn. 

 

2 Welstand op de Huiskavel 

2.1 Harmonieregel en omgevingsfactoren 

Harmonieregel en omgevingsfactoren 

Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke inpassing van het bouwwerk, rekening houdend 
met alle aanwezige omgevingsfactoren. Er wordt van de aanvrager verwacht dat deze – om op 
voldoende wijze met de omgevingsfactoren rekening te kunnen houden – minstens kennis heeft 
genomen van alle omgevingsfactoren. Hij kan deze oplijsten (bv. in de toelichtende nota bij de 
aanvraag) en/of weergeven op een grafisch plan (bv. plan bestaande toestand). Als omgevings-
factor wordt ondermeer gezien: 

- Bomen en andere beplanting op het perceel en op het openbaar domein in de omgeving van 
het perceel van de aanvraag, 

- Reliëfelementen op het perceel, 

- Bestaande bebouwing op het perceel, 

- Bestaande veldkapelletjes en monumenten op het perceel of in de omgeving ervan, 

- Bestaande grachten of waterlopen op het perceel of in de omgeving ervan, 

- Straatmeubilair op het openbaar domein in de omgeving van het perceel van de aanvraag zoals 
verlichtingspalen, banken, infozuilen, brievenbussen, bushaltes, fietsenstallingen, … 

- Verkeersborden en verkeerslichten in de omgeving van het perceel, 

- …  

De bestaande openbare weginrichting is vaak een onderdeel van een lineair ruimtelijk ontwerp. 
Ritmiek is in veel gevallen belangrijk of toonaangevend als concept in zo’n ontwerp. Het verwijde-
ren of verplaatsen van objecten die onderdeel uitmaken van dat ontwerp kan de ritmiek soms op 

ARTIKEL 3  

§1. Het uiterlijk van een gebouw wordt ondermeer bepaald door de inplanting, 
het bouwvolume, het materiaalgebruik en de gevelkenmerken. 

§2. Het bouwwerk moet zich zo goed mogelijk inpassen in de omgeving. Naast 
een passende inplanting, volume en welstand, zal bij de beoordeling van 
een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ook rekening worden ge-
houden met de situering van toegangen, uitzichten, visuele en functionele 
relaties, materiaalgebruik, het beperken van mogelijke overlast voor aanpa-
lenden en omgeving, maatregelen m.b.t. het milieu. 

ARTIKEL 4  

§1. Bij de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is en bij de beoor-
deling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor terreinaanleg-
werken en technische werken wordt ondermeer rekening gehouden met de 
mate waarin het ontwerp inspeelt op bestaande omgevingsfactoren en 
landschappelijke elementen en alle in de omgeving van het perceel gele-
gen buurtwegen, gekende openbare erfdienstbaarheden, grachten, straat-
meubilair en beplantingen op het openbaar domein. Het is dan ook aange-
wezen dat de aanvrager al deze bestaande elementen weergeeft in het 
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een onaanvaardbare wijze aantasten, waardoor het ganse lineaire ontwerp aan kwaliteit verliest. 
Het verwijderen of verplaatsen van ‘straatobjecten’ is dan ook zo goed als mogelijk te vermijden. 

Indien het vermijden van het verplaatsen of verwijderen van een ‘straatobject’ om een gemoti-
veerde reden toch niet haalbaar blijkt, is het volgens het stadbestuur niet meer dan billijk dat de 
kosten die hieruit voortvloeien gedragen worden door de vragende partij. Naast de kosten verbon-
den aan de verwijdering of verplaatsing, dient bij het kappen van een boom (of bomen) op het 
openbaar domein ook de waarde van de boom (of bomen) door de bouwheer vergoed te worden. 

De bepaling van de kosten verbonden aan het verplaatsen of verwijderen van straatmeubilair als 
ook de bepaling van de waarde van en de kosten verbonden aan het kappen van bomen op het 
openbaar domein wordt geregeld in het gemeentelijk reglement over de procedure met betrekking 
tot het verplaatsen of verwijderen van openbaar groen op het openbaar domein en het gemeente-
lijk retributiereglement bij de uitvoering van werken aan het openbaar domein uitgevoerd voor 
rekening van derden. In deze gemeentelijke reglementen worden ook de betalingswijze en het 
moment van betaling opgenomen. 

Een breedte van 6m voor de aansluiting van een bouwrijpe kavel aan de openbare weg is een 
absoluut minimum. 

 

 

 

 

 

[…] Geschrapt deputatie 31/07/2014 

aanvraag dossier. 

§2. De aanvrager omschrijft met welke omgevingsfactoren, landschappelijke 
elementen en met welke grachten, straatmeubilair en beplantingen op het 
openbaar domein werd rekening gehouden in de aanvraag en hoe hiermee 
werd rekening gehouden. 

ARTIKEL 5  

§1. Bij het ontwerp van het gebouw en de keuze van de inplanting van dit ge-
bouw dient ernaar gestreefd te worden dat er geen openbare wegeninfra-
structuur, nutsvoorzieningen, openbare constructie-elementen of straat-
meubilair en beplantingen verplaatst of verwijderd moeten worden. Ook het 
overwelven van eventueel bestaande baangrachten in functie van de ont-
sluiting van een perceel dient beperkt te worden. 

§2. Al de onvermijdbaar te verwijderen of te verplaatsen elementen voor een 
huiskavel dienen zich in één strook te bevinden. Deze strook kan slechts 
een maximale breedte van 5m hebben. Ook eventuele overwelvingen van 
baangrachten in functie van de ontsluiting van het perceel dienen te gebeu-
ren binnen deze 5m brede strook. 

 

ARTIKEL 6  

[…]  Geschrapt deputatie 31/07/2014 
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2.2 Balkons, erkers en luifels 

Balkons, erkers en luifels 

Binnen het toegelaten bouwvolume kunnen uitsprongen uit de gevelvlakken uiteraard worden 
toegestaan. Als deze uitsprongen zich buiten het toegelaten bouwvolume bevinden, dient dit te 
gebeuren binnen een aantal vooropgestelde marges. Deze marges zijn zodanig geconcipieerd dat 
het de ontwerper van het bouwwerk toelaat om esthetische of architecturale toevoegingen te doen 
aan de geveldelen van het gebouw, zonder dat deze elementen als hinderlijk worden ervaren ten 
aanzien van aanpalende percelen, de belendende openbare weg (afstandsregels) en de omge-
ving in het algemeen. Verder dienen deze beperkingen te voorkomen dat de toevoegingen aan de 
geveldelen zullen leiden tot onaanvaardbare volumevermeerderingen ten opzichte van het toege-
laten bouwvolume. 

Ongeacht de bepalingen zoals voorzien in dit artikel blijven uiteraard de wettelijke bepalingen 
m.b.t. het nemen van lichten en zichten zoals voorzien in het burgerlijk wetboek van toepassing. 

 

ARTIKEL 7  

§1. Alle balkons, erkers en luifels zijn toegelaten voor zover zij zich binnen het 
toegelaten bouwvolume bevinden. 

§2. In het voorgevelvlak zijn balkons buiten het toegelaten bouwvolume toegela-
ten onder volgende voorwaarden: 

– maximumuitsprong van 0,50 meter, 

– op minimum 2,50m boven het trottoirniveau of – bij afwezigheid hiervan – 

boven de kruin van de weg + 0,20 meter, 

– op minimum 0,60m afstand van het verlengde van elke scheidingsmuur. 

§3. Erkers buiten het toegelaten bouwvolume zijn in alle gevelvlakken enkel 
toegelaten onder volgende voorwaarden: 

– maximumuitsprong van 0,50 meter, 

– op minimum 0,60m afstand van het verlengde van elke scheidingsmuur. 

§4. Luifels buiten het toegelaten bouwvolume zijn in alle gevelvlakken toegela-
ten voor zover de uitsprong maximaal 1m bedraagt. Luifels in de voorgevel 
moeten zich op minimum 2,50m boven het trottoirniveau of – bij afwezigheid 
hiervan – boven de kruin van de weg + 0,20m bevinden. 

 

2.3 Dakkapellen 

Dakkapellen 

Met dakkapellen worden niet bedoeld eventuele technisch 
noodzakelijke uitbouwen in hellende daken in functie van 
liftkokers. 

De beperkingen die worden opgelegd ten aanzien van de 
dakkapellen kunnen in hetzelfde licht gezien worden als de 
bepalingen m.b.t. balkons, erkers en luifels.  

Verder speelt bij dakkapellen bovendien de problematiek van 
de gevoelsmatige extra bouwlaag. Uiteraard worden balkons – 
naast architecturale en esthetische redenen – voornamelijk 
voorzien om de dakverdiepingen op een volwaardige en kwali-
tatieve wijze te kunnen gebruiken. Het nuttig gebruik van deze 
dakverdieping is op zich geen probleem en soms vanuit duur-
zaam ruimtegebruik zelfs aan te moedigen. Evenwel indien de 
dakkapel dusdanig wordt gedimensioneerd en ingeplant in het 

ARTIKEL 8  

§1. Gevallen waarin de oprichting is toegelaten: 

– Op het achterste dakvlak: steeds toegelaten. 

– Op het voorste dakvlak: slechts toegelaten indien de dakhelling 40° over-

schrijdt. 

– Op zijdelingse dakvlakken: steeds toegelaten, voor zover deze zich op 

minimaal 3,00m afstand van de zijdelingse perceelsgrens bevinden. 

§2. Plaatsing van de oprichting: 

– Op minimum 1m afstand van de scheidingsmuren en van de vrijstaande 

zijgevel. 

§3. Afmetingen voor dakkapellen op het achterste dakvlak: 

– Maximum breedte: 2/3de van de gevelbreedte met een maximum van 6m 

per dakkapel en een onderlinge afstand van tenminste 2m . 
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gebouw, kan hierdoor de kroonlijsthoogte gevoelsmatig verschuiven van de dakrand naar de 
bovenzijde van de dakkapel. Meestal zal dit ervoor zorgen dat de bebouwing met de dakkapel 
hierdoor een andere, minder inpasbare schaal zal krijgen dan de overige bebouwing in het straat-
beeld. Om te voorkomen dat bebouwing met dakkapellen minder of niet inpasbaar zijn in het 
straatbeeld, worden in de verordening dus enkele beperkende bepalingen voorzien m.b.t. de 
afmetingen en inplanting van de dakkapellen. 

– Maximum hoogte: de goothoogte van de dakkapel mag maximaal 2,50m 

boven de dakbasis genomen worden. Boven deze hoogte van 2,50m 

kunnen geen raamopeningen in de dakkapel toegelaten worden. 

§4. Afmetingen voor dakkapellen op het voorste dakvlak: 

– Maximale breedte: 1/2de van de gevelbreedte met een maximum van 4m 

per dakkapel en een onderlinge afstand van tenminste 2m  

– Maximum hoogte: de goothoogte van de dakkapel mag maximaal 2,50m 

boven de dakbasis genomen worden. Boven deze hoogte van 2,50m 

kunnen geen raamopeningen in de dakkapel toegelaten worden. 

 

2.4 Erfscheidingen 

Erfscheidingen 

 

Er worden bepalingen voorzien m.b.t. erf-
scheidingen. De hoogtebeperkingen die 
bepaald worden maken het mogelijk om 
erfscheidingen te plaatsen die op voldoende 
en kwalitatieve wijze kunnen instaan voor 
het beschermen van privacy op de huiska-
vels, zonder dat hierdoor onaanvaardbaar 
veel licht en bezonning bij de aanpalende 
percelen wordt weggenomen.  

De maximale hoogtes voor erfscheidingen in 
de voortuinen zijn beperkter dan die voor de 
zij- en achtertuinen. Dit zal verhinderen dat 
te hoge erfscheidingen voor verkeersonveili-

ge situaties zullen zorgen en het zal bijdragen tot een opener straatbeeld. Deze beperktere hoog-
temaxima zullen het gebruiksgenot op de huiskavel in casu anderzijds niet beperken omdat ervan 
wordt uitgegaan dat de privacybehoefte in de voortuin anders is dan deze in de achtertuin. 

Met betrekking tot de hoogtebeperkingen voor levende hagen en draadafsluitingen welke begroeid 
zijn met klimplanten wordt tevens verwezen naar Hoofdstuk II ‘Hinderlijke beplantingen’ van het 
GAS-reglement.  

ARTIKEL 9  

Gemene erfscheidingen worden ‘te paard’ op de perceelsgrens geplaatst. Niet-
gemene erfscheidingen worden tegen de perceelsgrens geplaatst, met uitzonde-
ring van niet-gemene draadafsluitingen welke worden begroeid door slinger- of 
klimplanten en niet-gemene levende hagen. Niet-gemene draadafsluitingen 
welke worden begroeid door slinger- of klimplanten en niet-gemene levende 
hagen worden op minimaal 0,50m van de perceelsgrens geplaatst.  

ARTIKEL 10  

De hoogte van levende hagen dient beperkt te blijven tot maximaal 2m. Boven-
dien dient de hoogte van levende hagen dusdanig beperkt te blijven dat in func-
tie van de veiligheid het zicht op de openbare weg bij in- en uitritten gegaran-
deerd blijft. Een levende haag dient op minimaal 0,50m ten opzichte van de 
rooilijn ingeplant te worden. 

ARTIKEL 11  

Met betrekking tot visueel open afsluitingen dient de hoogte beperkt te zijn tot 
maximaal 2m. De visueel open afsluiting dient bovendien op minimaal 0,50m ten 
opzichte van de rooilijn ingeplant te worden. 

ARTIKEL 12  

§1. Visueel gesloten erfscheidingen, andere dan hagen en afsluitingen be-
staande uit paal en draad welke begroeid zijn met klimplanten, zijn in de 
voortuin slechts toegelaten met een maximale hoogte van 0,50m en inge-
plant op minimaal 0,50m afstand van de rooilijn. Bij hagen en afsluitingen 
bestaande uit paal en draad welke begroeid zijn met klimplanten dient de 
hoogte dusdanig beperkt te blijven dat in functie van de veiligheid het zicht 
op de openbare weg bij in- en uitritten gegarandeerd blijft.  

perceelsgrens perceelsgrens 

niet gemene 
erfscheiding 

gemene 
erfscheiding 

maaiveld 
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§2. In de zijtuin gelden voor visueel gesloten erfscheidingen volgende hoogte- 
en inplantingsbeperkingen:  

– voor de eerste 5m vanaf de voorgevelbouwlijn: slechts toegelaten met 

een maximale hoogte van 1,50m. 

– op minimaal 5m achter de voorgevelbouwlijn: slechts toegelaten met een 

maximale hoogte van 2m. 

§3. In de achtertuin zijn visueel gesloten erfscheidingen, andere dan hagen en 
afsluitingen bestaande uit paal en draad welke begroeid zijn met klimplan-
ten, slechts toegelaten in een strook gemeten vanaf de achtergevelbouwlijn 
tot 10m achter de achtergevelbouwlijn. In elk geval dient de hoogte van vi-
sueel gesloten erfscheidingen in de achtertuin beperkt te blijven tot 2m . 

§4. Visueel gesloten erfscheidingen, andere dan hagen en afsluitingen be-
staande uit paal en draad welke begroeid zijn met klimplanten, kunnen 
nooit op of tegen de rooilijn geplaatst worden, ook niet indien de zijdelingse 
of achterste perceelsgrens samenvalt met de rooilijn. 

Om te voorkomen dat erfscheidingen het omgevingsbeeld onaanvaardbaar gesloten zou maken, 
worden in functie van het materiaalgebruik soms andere hoogtemaxima voorgesteld en worden 
bepaalde types van materiaalgebruik uitgesloten. 

ARTIKEL 13  

Erfscheidingen opgebouwd uit betonpanelen gevat tussen betonnen palen, niet 
bedoelend een paal en draad afsluiting waarbij onderdaan een betonen plaat 
met een maximale hoogte van 0,40m (al dan niet deels of volledig ingegraven) 
voorzien is, zijn niet toegelaten. 

 

3 Funderingen 

Funderingen 

Om hinder en problemen bij werken op het openbaar domein (ondermeer in functie van nutsvoor-
zieningen) te voorkomen, mogen funderingen van gebouwen en andere constructies op huiska-
vels zich niet deels of volledig bevinden voorbij de rooilijn. 

ARTIKEL 14  

De funderingen van nieuw op te richten gebouwen en alle andere nieuw op te 
richten of te plaatsen constructies dienen tegen of achter de rooilijn geplaatst te 
worden. Funderingen van deze nieuwe gebouwen en constructies voorbij de 
rooilijn, gelegen op het openbaar domein zijn niet toegelaten. 

 

4 Bodemreliëf 

Bodemreliëf 

Ophogingen van (een deel van) de huiskavel kunnen worden toegestaan om tot een volwaardige 
aanvulling tot aan het nulpeil van het hoofdgebouw te komen. Anderzijds zijn overdreven reliëfwij-
zigingen vaak niet wenselijk omwille van de impact op de bodem, de waterhuishouding en / of het 

ARTIKEL 15  

De afwerking van het private terrein moet gebeuren tot op de rooilijn. 

ARTIKEL 16  

§1. Een terreinophoging van de huiskavel kan niet worden toegestaan indien de 
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landschap. De voorschriften houden dus een aantal beperkingen in. 

De bepalingen moeten toelaten de terreinophogingen op een kwalitatieve en aanvaardbare wijze 
te laten aansluiten op aanpalende percelen en op delen van het openbaar domein. 

waterhuishouding of de ruimtelijke context dit niet toelaat. 

§2. De terreinophoging is maximaal gelijk aan het vloerpeil van de gelijkvloerse 
bouwlaag. Bij een verspringend vloerpeil op de gelijkvloerse bouwlaag, dient 
het vloerpeil ter hoogte van de voordeur genomen te worden. 

§3. Voor elk punt van de terreinophoging wordt een denkbeeldige lijn haaks op 
de voorliggende weg getrokken. De terreinophoging mag op dat punt tel-
kens maximaal 20cm boven het hoogste punt van de voorliggende weg ter 
hoogte van die denkbeeldige lijn uit komen.  

§4. Een terreinophoging moet geleidelijk afhellen tot op het natuurlijke peil van 
de grond, op 30cm van elke perceelsgrens en op 30cm van de rooilijn. De 
terreinophogingen tot tegen perceelsgrens kan eventueel ook worden toe-
gestaan indien er een schriftelijk akkoord is van de aanpalende eigenaars. 
Uitzonderingen kunnen hierop worden toegestaan indien het aanpalende 
perceel tot op een vergelijkbaar niveau reeds is opgehoogd of zal worden 
opgehoogd. 

De terreinophoging is mogelijk tot maximaal 10m uit de achtergevelbouwlijn, 
tenzij dit omwille van de waterhuishouding in het gebied niet mogelijk is of tenzij 
omwille van de waterhuishouding een grotere diepte nodig is. 

 

5 Verhardingen en bijgebouwen 

5.1 Niet overdekte constructies 

Niet overdekte constructies 

Er worden beperkingen opgelegd aan de toegelaten verharde niet-overdekte oppervlakte van de 
huiskavel.  

Verharde niet-overdekte constructies zijn absoluut noodzakelijk voor een (kwalitatief) gebruik van 
de buitenruimte en voor een optimale binnen-buiten relatie tussen de buitenruimte en het hoofd-
gebouw en de eventuele bijgebouwen. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan verharde 
noodzakelijke toegangen tot gebouwen, verharde niet overdekte terrassen, tuinpaden, maar ook 
private openluchtzwembaden, niet overdekte parkeerplaatsen (i.f.v. woning en/of bedrijf).  

Anderzijds is er op de huiskavel ook een belangrijke noodzaak aan onverharde ruimten. Deze 
onverharde ruimten moeten infiltratie van hemelwater mogelijk maken. Ze dragen door de bijho-
rende aanplanting en beplanting ook bij aan een groene invulling van de buitenruimte, zowel 
privatief (achtertuin) als eerder publiek (voortuin). Zo’n groene uitstraling zal het leef- en woon-
comfort voor de huiskavel en voor de omgeving gevoelig doen toenemen. Bovendien kan een 
groene invulling van de buitenruimte ook biotoopverrijkend zijn, wat de biodiversiteit ten goede zal 
komen. 

ARTIKEL 17  

De niet overdekte constructies dienen per huiskavel als volgt beperkt te worden: 

– Voortuin: 

– verhardingen voor de toegangen tot de garage (maximum breedte van de 

oprit naar een dubbele garage) en de toegang tot het hoofdgebouw en de 

eventuele bijgebouwen kunnen steeds worden toegelaten, 

– verharding in functie van parkeervoorzieningen bijkomend op verhardin-

gen in functie van toegangen tot hoofd- en bijgebouwen is mogelijk, met 

dien verstande dat maximaal een oppervlakte gelijk aan 1/2de van het 

deel van de voortuin welke voor de voorgevel gelegen is, wordt ingeno-

men door verhardingen in functie van parkeerplaatsen en toegangen tot 

gebouwen. Hierbij kan per huiskavel maximaal één aansluiting met de 

openbare weg voorzien worden. De eventuele bijkomende verharde zone 

in de voortuin in functie van het voorzien in een tweede parkeerplaats 
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Het belang en aandeel van de verharde en de onverharde buitenruimten dient ten opzichte van 
elkaar te worden afgewogen. De bepalingen zoals opgenomen in de verordening zullen er toe 
bijdragen dat steeds een minimaal aandeel van onverharde buitenruimte gegarandeerd blijft. 

dient dan ook via deze toegang voorzien te worden. 

– Indien de voortuin een diepte heeft van 8m of meer, kan – bijkomend op 

de verhardingen in functie van toegangen en parkeerplaatsen – een ver-

hard terras worden voorzien in de voortuin. Dit verharde terras dient zich 

op minimaal 1,90m afstand van perceelsgrenzen en minimaal 2m afstand 

van de rooilijn te bevinden. 

– Zijtuin: 

– per huiskavel kan (met uitzondering van tuinpaden, beperkt tot een 

breedte van 1m ) slechts in 1 zijtuinstrook een verharding worden aange-

bracht in functie van de achterontsluiting van de kavel. 

– Verhardingen in functie van een niet overdekt terras, dienen zich op mi-

nimaal 1,90m van de perceelgrens te bevinden. 

– Achtertuin: 

– een terras met een maximale oppervlakte van 50m² kan steeds worden 

toegelaten, 

– de totale maximale verharde oppervlakte (eventuele verruiming van het 

terras in surplus op de 50m² en alle overige niet overdekte constructies in 

de achtertuin) in de achtertuin blijft beperkt tot maximaal 20% van de op-

pervlakte van de achtertuin. Met de oppervlakte van de achtertuin wordt 

de kleinste van volgende twee oppervlakten bedoeld: 

– de oppervlakte van de zone tussen de achtergevel van het hoofdge-

bouw en achterliggende perceelsgrens. 

– de oppervlakte tussen achtergevel en een denkbeeldige lijn die 

evenwijdige is met de as van de voorgelegen weg en die zich op 50m 

vanuit de rooilijn bevindt. 

In de bespreking van het vorige artikel werd reeds gewezen op het belang van infiltratie van he-
melwater in de bodem. Deze infiltratie zal de plaatselijke grondwaterstand steeds weer aanreiken 
(wat lokale verdroging helpt tegengaan). Door infiltratie van hemelwater ter plaatsen dient ook 
minder opgevangen hemelwater te worden afgevoerd. Dit zal bij piekperiode van regenval bijdra-
gen in het voorkomen van wateroverlast stroomafwaarts. 

Naast het voorzien van voldoende oppervlakte onverharde buitenruimte is het dan ook noodzake-
lijk om de verharde buitenruimte op een dusdanige wijze aan te leggen of te concipiëren dat het 
opgevangen hemelwater effectief ter plaatse blijft en ter plaatse in de bodem kan infiltreren. 

De verschillende manieren om het ter plaatsen infiltreren van opgevangen hemelwater te organi-
seren worden in dit artikel weergegeven. 

ARTIKEL 18  

De aanleg van alle niet overdekte constructies (met uitzondering van openlucht-
zwembaden) dient zodanig te geschieden dat het opgevangen hemelwater ter 
plaatsen (op het eigen perceel) infiltreert in de bodem. Dit kan door: 

– gebruik te maken van waterdoorlatende materialen, 

– opgevangen hemelwater af te voeren naar infiltratievoorzieningen – eventu-
eel voorafgegaan door een hemelwateropvangvoorziening in functie van nut-
tig hergebruik van het hemelwater – op het eigen perceel, 

– afvloeiing van het opgevangen hemelwater naar naastgelegen onverharde 
tuinstroken op het eigen perceel. Hierbij dienen alle maatregelen genomen te 
worden om afvloeiing (rechtstreeks of onrechtstreeks) op aanpalende eigen-
dommen te verhinderen. 
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– een combinatie van voorgaande methoden. 

 

5.2 Vrijstaande bijgebouwen 

Vrijstaande bijgebouwen 

Zoals bij de bespreking van ARTIKEL 17 reeds werd aangehaald, is het voor de woon- en leef-
kwaliteit belangrijk om voldoende (onverharde) buitenruimte te hebben en deze als groene ruimte 
of tuinzone in te richten. Om die reden worden in deze verordening beperkingen opgelegd aan de 
toegelaten oppervlakte die voor vrijstaande bijgebouwen in aanmerking kan komen. 

Het voorschrift wordt opgevat als een combinatie van twee maatvoeringen. De kleinste van de 
twee maten bepaalt uiteraard de maximum oppervlaktemaat voor bijgebouwen. 

Verder worden in deze bepalingen elementen opgenomen om hinder naar derden (voornamelijk 
aanpalende eigenaars) te voorkomen. Zo wordt een regeling voorzien voor afwatering zonder dat 
hier een last naar de aanpalende percelen van uit gaat. De aanpalende eigenaar dient een ak-
koord te verlenen voor het plaatsen van het bijgebouw tegen de perceelsgrens. Hierbij dient de 
gevel tegen de perceelsgrens steeds afgewerkt te worden met volwaardige gevelmaterialen (ge-
velsteen, houtbekleding, …). Snelbouwmetselwerk kan niet als voorwaardig gevelmateriaal gezien 
worden. Verder worden ook hoogtebeperkingen op genomen om geen onaanvaardbare licht- en 
zichtbeperkingen te veroorzaken. 

ARTIKEL 19  

§1. De nieuw op te richten vrijstaande bijgebouwen dienen per huiskavel als 
volgt beperkt te worden: 

– Voortuin: 

– In de voortuin zijn geen vrijstaande bijgebouwen toegelaten. 

– Zijtuin en achtertuin: 

– In de zij- en achtertuin zijn vrijstaande bijgebouwen toegelaten. 

– de totale maximale oppervlakte voor vrijstaande bijgebouwen in de 

achtertuin blijft beperkt tot maximaal 75m² voor wat betreft huiskavels 

gelegen in woongebied in de ruime zin. Voor wat betreft huiskavels 

gelegen buiten woongebied in de ruime zin zijn enkel bijgebouwen die 

vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunningsplicht toegelaten. 

– bovendien mag niet meer dan 10% van de huiskavel ingenomen wor-

den met vrijstaande bijgebouwen. 

[…]  Geschrapt deputatie 31/07/2014 

§2.  De vrijstaande bijgebouwen dienen tegen of op minimaal 1m van de per-

ceelsgrens geplaatst te worden. […] Bovendien moet de zijgevel steeds af-

gewerkt worden met volwaardige gevelmaterialen.  

Geschrapt deputatie 31/07/2014 

§3.  De afwatering van opgevangen hemelwater van vrijstaande bijgebouwen die 

tegen de perceelsgrens geplaatst worden, dient volledig op het eigen per-

ceel plaats te vinden. Indien het vrijstaande bijgebouw een hellend dak heeft 

en de afwatering in de richting van de perceelsgrens gebeurt, dient het he-

melwater volledig binnen de grenzen van het perceel opgevangen te wor-

den via een dakgoot in de vorm van een minimaal 0,30m brede bakgoot die 

niet voorbij de perceelsgrens mag uitsteken. 

ARTIKEL 20  

De kroonlijsthoogte van vrijstaande bijgebouwen dient beperkt te blijven tot 
maximaal 3,50 meter. De nokhoogte mag maximaal 5m bedragen. 

0,30 
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5.3 Autobergplaatsen in of aansluitend op de zijtuin 

Autobergplaatsen in of aansluitend op de zijtuin 

Een autobergplaats voorzien in de zijtuinstrook of tegen de perceelsgrens in het eerste deel van 
de achtertuin kan, in vergelijking met het inplanten van zo’n autobergplaats achteraan op het 
perceel in de achtertuinstrook, als meerwaarde hebben dat minder oppervlakte dient verhard te 
worden om de autobergplaats te bereiken. Bovendien zal hierdoor minder oppervlakte van de 
achtertuin ingenomen moeten worden, waardoor meer ruimte in de achtertuinzone bruikbaar blijft 
om een kwalitatieve en bruikbare tuininvulling te krijgen. 

Anderzijds moet er wel over gewaakt worden dat de inplanting van de autobergplaats nabij de 
woning en op de perceelsgrens op een kwalitatieve en ruimtelijk aanvaardbare wijze gebeurt. 

Bij open bebouwing wordt het ‘open karakter’ enigszins bewaard door slechts in één van de twee 
zijtuinstroken een autobergplaats toe te staan. 

Door de autobergplaats op minstens 5m van de voorgevelbouwlijn van het hoofdgebouw in te 
planten, zal de uitstraling van de bestaande bouwtypologie (open bebouwing, half-open bebou-
wing) van op het openbaar domein behouden blijven. De autobergplaats krijgt door deze terug-
springende inplanting een ondergeschikt karakter aan het hoofdgebouw. 

Ook de beperking van de bouwhoogte dient bij te dragen tot het ondergeschikte karakter van de 
autobergplaats in vergelijking met het hoofdgebouw. 

Daar de autobergplaats op of tegen de perceelsgrens wordt ingeplant, is een akkoordverklaring 
van de aanpalende eigenaar(s) noodzakelijk. Deze verklaart bereid te zijn om bij eventuele plan-
nen om in de toekomst zelf zo’n autobergplaats op te richten, te willen aansluiten bij de bergplaats 
waar hij/zij zijn/haar akkoord voor verleend heeft. 

De gevelonderdelen van de autobergplaats dienen op kwalitatieve wijzen en gebruikmakend van 
kwalitatieve materialen tot stand te komen. 

Op de plaats waar de constructie van de autobergplaats kan worden opgetrokken, kan ook een 
fietsenstalling of tuinberging of een combinatie van deze invullingen voorzien worden. De moge-
lijkheid tot het optrekken van een constructie in de zijtuin of het eerste deel van de achtertuin 
wordt dan ook opengetrokken voor elke invulling die ook mogelijk is voor een vrijstaand bijgebouw 
in de achtertuin. 

ARTIKEL 21  

§1. Niet van het hoofdgebouw vrijstaande autobergplaatsen kunnen in woonge-
bied in de ruime zin opgericht worden in de zijtuin of binnen de eerste 10m 
van de achtertuin onder volgende voorwaarden: 

– Bij open bebouwing blijft deze mogelijkheid beperkt tot slechts 1 van de 2 

zijtuinstroken. 

– Plaatsing in de zijtuin:  

– de voorgevel op minimum 5m uit de voorgevelbouwlijn, 

– een zijgevel langs de perceelsgrens, 

– de achtergevel op maximaal 6m achter de achtergevel van het hoofd-

gebouw. 

– Plaatsing en afmetingen in de eerste 10m van de achtertuin: 

– de voorgevel binnen de eerste 10m van de achtertuin, 

– een zijgevel langs de perceelsgrens, 

– maximale breedte van 4m, 

– maximale diepte van 6,50m. 

– Bouwhoogte: maximaal 3,50m. 

§2. […] Geschrapt deputatie 31/07/2014 

§3. Eventuele gesloten geveldelen van de autobergplaatsen zoals bedoeld in §1 
dienen in duurzame, architectonisch verantwoorde materialen uitgevoerd te 
worden. Gesloten grijze betonplaten en metalen profielplaten kunnen hier-
toe niet worden aangewend. 

§4. Het oprichten van een autobergplaats zoals bedoeld in §1 kan niet worden 
toegestaan indien deze in strijd is met specifieke bepalingen in eventuele 
verkavelingsvoorschriften of stedenbouwkundige voorschriften. 

 

5.4 Inpandige autobergplaatsen bij gesloten bebou-
wing 

Inpandige autobergplaatsen bij gesloten bebouwing 

Een monotone opeenvolging van garagepoorten in een rij van gesloten bebouwing zorgt voor een 

ARTIKEL 22  

Indien de voorgevel deel uitmaakt van een gesloten gevelrij, kunnen garage-
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saai en onaantrekkelijk straatbeeld en draagt bij tot steegvorming en een gevoel van gebrek aan 
sociale controle. Om te voorkomen dat zulk monotoon straatbeeld tot stand komt, worden voor-
waarden gekoppeld aan de inplanting van garagepoorten in de voorgevels van gesloten bebou-
wing. 

poorten in de voorgevel enkel worden voorzien volgens onderstaande voorwaar-
den: 

– De voorgevel heeft een minimale breedte van 7m . 

– De gelijkvloerse verdieping heeft geen volledig gesloten karakter; er moeten 
aldus deels ramen of openingen worden voorzien.  

De plaatsing van garagepoorten doet geen afbreuk aan de architecturale of 
historische kwaliteiten van de gevel en de straatwand. 
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DEEL 4 Deelverordening parkeren 
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Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

 
1 Toepassingsgebied 

Toepassingsgebied 

Deze deelverordening is van toepassing in het volledige grondgebied van de stad Hoogstraten. 
Wie een gebouw groter dan 50m² (her)opricht, een bestaand gebouw (niet woning) uitbreidt met 
50m² of meer, het aantal woongelegenheden van een gebouw vermeerdert, de functie van een 
gebouw wijzigt of een recreatief terrein of terrein voor gemeenschapsfuncties aanlegt, dient aan 
de bepalingen van deze verordening te voldoen. 

Indien er een strijdigheid bestaat tussen de regels uit deze verordening en de stedenbouwkundige 
voorschriften van een van toepassing zijnde verkaveling, bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk 
uitvoeringsplan, dan primeren de regels van de verkaveling, het BPA of het RUP. 

 

ARTIKEL 23  

§1. De deelverordening ‘parkeren’ is van toepassing in het gehele grondgebied 
van de stad Hoogstraten. 

§2. Deze deelverordening zal opgenomen worden in het toetskader bij de aan-
vragen tot stedenbouwkundige vergunningen die strekken tot: 

– het bouwen of herbouwen van een gebouw met een bebouwde opper-

vlakte van 50m² of meer, 

– het uitbreiden van een gebouw andere dan een woongebouw met een 

bijkomende bebouwde oppervlakte van 50m² of meer, 

– het vermeerderen van het aantal woongelegenheden binnen een be-

staand gebouw, al dan niet gecombineerd met een verbouwing of uitbrei-

ding van het bestaande gebouw, 

– het deels of volledig wijzigen van de functie van een bestaand gebouw, 

voor zover deze functiewijziging als stedenbouwkundig vergunningsplich-

tig kan beschouwd worden, 

– de realisatie van recreatieve terreinen en terreinen voor gemeenschaps-

functies. 

§3. De voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen 
van aanleg en verkavelingen heffen, voor het grondgebied waarop ze be-
trekking hebben, de bepalingen van onderhavige stedenbouwkundige deel-
verordening op, voor zover ze er strijdig mee zijn. 

Indien in een aantal specifieke gevallen niet of onvoldoende kan voorzien worden in het gewenste 
aantal parkeerplaatsen en indien de gevraagde handeling toch wenselijk is, kan de vergunningver-
lenende overheid beslissen om uitzonderlijk deels of volledig af te zien van de verplichting tot de 
realisatie van het opgelegde aantal parkeerplaatsen. De aanvrager zal in dat geval wel verplicht 
worden een financiële bijdrage te leveren ter vergoeding van het ontbrekend aantal parkeerplaat-
sen. De financiële bijdrage wordt, als een belasting, bepaald in het gemeentelijk belastingregle-
ment op het ontbreken van parkeerplaatsen. 

Deze uitzondering kan enkel worden toegestaan in volgende gevallen: 

- Indien het gebouw van de aanvraag een historisch waardevol gebouw betreft en indien geen of 
onvoldoende parkeerplaatsen kunnen gerealiseerd worden zonder schade toe te brengen aan 
het waardevolle karakter van het gebouw. 

- Indien het gebouw een gesloten bebouwing betreft, waarvan de gevelbreedte kleiner of gelijk is 

ARTIKEL 24  

§1. Indien het in het kader van een woonfunctie vereiste aantal parkeerplaatsen 
volgens deze verordening niet kan worden aangelegd op het eigen terrein, 
kan de vergunningverlenende overheid op gemotiveerde vraag van de aan-
vrager(s) een uitzondering op de gestelde parkeerverplichting toekennen.  

§2. Enkel indien één van volgende situaties van toepassing is, kan een uitzon-
dering zoals bedoeld in dit artikel worden toegekend: 

– Er zijn op het eigen terrein geen ruimtelijke mogelijkheden voor het stal-
len van wagens in het onbebouwde deel van het perceel en er zijn op het 
eigen terrein ook geen mogelijkheden om een toegang tot een parkeer-
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aan 7m en waarbij geen mogelijkheid bestaat voor de realisatie van een achterontsluiting. 

- Indien op het gelijkvloers zich een handelsruimte bevindt en er geen of onvoldoende parkeer-
plaatsen kunnen worden gerealiseerd zonder dat hierdoor de handelsruimte verdwijnt of sub-
stantieel verkleint. 

- Bij verbouwingen of wijzigingen van het aantal woongelegenheden, zonder dat hierbij de ruimte-
lijke mogelijkheid bestaat om te voorzien in het gevraagde aantal parkeerplaatsen. 

Deze uitzonderingsregeling kan in elk geval niet worden toegestaan bij nieuw te bouwen groeps-
woningbouwprojecten. Gelet op de aard en omvang van deze groepswoningbouwprojecten kan er 
immers van uit gegaan worden dat steeds parkeergarages kunnen voorzien worden, ook bij bij-
voorbeeld beperktere gevelbreedtes. Bij groepswoningbouwprojecten is b.v. immers een geza-
menlijke onderkeldering mogelijk. 

 

kelder aan te leggen en het hoofdgebouw betreft een monument, stad- of 
dorpsgezicht of een gebouw opgenomen in de Inventaris van het Bouw-
kundig Erfgoed. 

– Het gebouw heeft een gesloten bouwtypologie met een gevelbreedte die 
kleiner is dan 7m en er bestaat geen mogelijkheid tot ontsluiting van het 
perceel via een zijdelingse perceelsgrens of de achterliggende perceels-
grens.  

– Op het gelijkvloers van het bestaande gebouw is een handelsfunctie ge-
vestigd of wordt een nieuwe handelsfunctie voorzien en er zijn op het ei-
gen terrein geen ruimtelijke mogelijkheden voor het stallen van wagens in 
het onbebouwde deel van het perceel en er zijn op het eigen terrein in het 
onbebouwde deel ook geen mogelijkheden om een toegang tot een par-
keerkelder aan te leggen. 

– De aanvraag betreft het verbouwen en/of wijzigen van het aantal woon-
gelegenheden binnen een bestaand bouwvolume en er zijn op het eigen 
terrein geen ruimtelijke mogelijkheden voor het stallen van wagens in het 
onbebouwde deel van het perceel en er zijn op het eigen terrein ook geen 
mogelijkheden om een toegang tot een parkeerkelder aan te leggen. 

§4. Een uitzondering zoals bedoeld in dit artikel kan niet worden toegestaan bij 
nieuw op te richten groepswoningbouwprojecten, ongeacht de bepalingen 
van §2 van dit artikel. 

  

 

2 Minimum aantal parkeerplaatsen en fiets-
stalplaatsen 

Minimum aantal parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen 

In deze deelverordening wordt ingeschat wat voor verschillende woonvormen en enkele andere 
courante functies van hoofdgebouwen de parkeerbehoefte is of kan zijn. Deze ingeschatte par-
keerbehoefte wordt doorvertaald naar een minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen voor de 
beschreven functies en dit in relatie met de relevante parameters. De opgegeven aantallen dienen 
steeds als absoluut minimum gezien te worden. 

Dit artikel is niet van toepassing als reeds een mobiliteitsstudie, zoals bedoeld in bijlage IV van het 
Besluit 28/05/2004 van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aan-
vraag voor een stedenbouwkundige vergunning, verplicht dient opgemaakt te worden. 

Voor meergezinswoningen wordt, volgens hetzelfde principe een minimum aantal te realiseren 
fietsstalplaatsen opgegeven. 

Door een minimum aanbod aan parkeerplaatsen te koppelen aan de stedenbouwkundige vergun-
ning, wordt getracht de parkeerdruk die uitgaat van bouwprojecten te verminderen of te minimali-

ARTIKEL 25  

§1. Onderstaande lijsten geven per type van project het minimum aantal te 
realiseren parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen weer. Het aantal moet tel-
kens per project naar boven worden afgerond tot een geheel getal. 

§2. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op aanvragen tot ste-
denbouwkundige vergunningen waarbij een mobiliteitsstudie verplicht dient 
gevoegd te worden. 

§3. Voor het minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen 
gelden onderstaande kwantitatieve normen: 

– Indien een gebouw met een bebouwde oppervlakte van 50m² of meer 

wordt gebouwd of herbouwd of indien een bestaand gebouw ander dan 
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seren. Het opleggen van minimale aantallen voor fietsstalplaatsen wordt in eerste instantie inge-
geven vanuit een bezorgdheid om het woon- en gebruikscomfort voor de toekomstige gebruikers 
van de woongebouwen te verhogen. Bovendien kan het voorzien van voldoende fietsenberging bij 
bepaalde woonprojecten het fietsgebruik van de bewoners bevorderen. Tenslotte zal door de 
voorziene fietsenbergingen ook de inname van het openbaar domein door gestalde fietsen be-
perkter blijven. 

een eengezinswoning wordt uitgebreid met meer dan 50m² of indien het 

aantal woongelegenheden van een gebouw toeneemt of een functiewijzi-

ging wordt uitgevoerd, gelden de minimumaantallen, zoals bepaald in de 

volgende lijsten en dit enkel voor de bijkomende delen van het gebouw of 

de nieuwe functies.  

– Indien in een gebouw meerdere functies voorkomen, gelden de mini-

mumaantallen, zoals bepaald in de volgende lijsten en dit ten aanzien 

van elke functie. Het totaal minimumaantal parkeerplaatsen en fietsstal-

plaatsen is hierbij aldus gelijk aan de som van het minimum aantal per 

functie. 

§4. In afwijking op §1 dienen bij eengezinswoningen geen parkeerplaatsen 
voorzien te worden indien gelijktijdig aan alle volgende voorwaarden is vol-
daan: 

– Het betreft een nieuw op te richten woning waarvan de gevelbreedte klei-

ner is dan 7m of het betreft een bestaande woning waarbij tot op het 

moment van de aanvraag geen parkeerplaats aanwezig is. 

– De eengezinswoning is gelegen op een individueel lot welk geen deel 

uitmaakt van groepswoningbouw. 

– De voorgevel is gelegen in een aaneengesloten bebouwing en/of de 

voorgevel is gelegen tot op de rooilijn. 

Bij andere woningen gelden de normen in onderstaande lijsten. 

§5. De vermelde vloeroppervlakte in de lijsten wordt berekend op volgende 
wijze: 

– De som van de horizontale vloeroppervlaktes van het geheel van aanslui-

tende ruimten (inclusief circulatieruimtes, kleedkamers, verbruikszalen, 

sanitaire ruimtes e.d.) . De omtrek van een horizontale vloeroppervlakte 

wordt gevormd door de binnenkant van de muren of de vergelijkbare 

bouwdelen, die de wooneenheid begrenzen. 

– De vloeren van de lokalen die zich (deels) beneden het terreinniveau be-

vinden, worden hierbij echter niet meegerekend; tenzij deze effectief ge-

bruikt worden. 

– Wat de vloeren onder het dak betreft, wordt alleen het gedeelte met een 

binnenwerks gemeten vrije hoogte van tenminste 1,50m meegerekend. 

 

 

 

 

Lijst met minimum aantal parkeerplaatsen per woongelegenheid 

 Meergezinswoning  minimaal 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid. 

 Eengezinswoning ander dan bedoeld in §4 van ARTIKEL 25  minimaal 1 
parkeerplaats. 
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Met ‘feestzaal, congreszaal, beurs, …’ worden inrichtingen bedoeld met een potentieel hoge par-
keervraag en mobiliteitsprofiel. Het is duidelijk dat hierbij niet (lokale) kleinschalige handelszaken 
en kleine horecazaken mee bedoeld worden.  

 Groepswoningbouw  minimaal 1 parkeerplaats per woongelegenheid. 

 Serviceflat  minimaal 1 parkeerplaats per 2 woongelegenheden. 

Lijst met minimum aantal parkeerplaatsen bij andere functies dan wonen 

 Feestzaal, congreszaak, beurs, …  minimaal 1 parkeerplaats per 5 tewerk-
stellingsplaatsen + minimaal 1 parkeerplaats per 5 zitplaatsen en met een mi-
nimum van 2 parkeerplaatsen. 

 Schouwburg, bioscoop, concertgebouw, …  minimaal 1 parkeerplaats per 10 
zitplaatsen en met een minimum van 5 parkeerplaatsen. 

 Sportzalen  minimaal 1 parkeerplaats per 50m² vloeroppervlakte en + mini-
maal 1 parkeerplaats per 10 tribuneplaatsen. 

 Sportterreinen  minimaal 1 parkeerplaats per 100m² terreinoppervlakte + 
minimaal 1 parkeerplaats per 10 tribuneplaatsen. 

 Onderwijsinstellingen (kleuter, basis en secundair onderwijs)  minimaal 1 
parkeerplaats per klas. 

 Onderwijsinstellingen (volwassenonderwijs, avondonderwijs en hoger onder-
wijs)  minimaal 4 parkeerplaatsen per klas 

 Verzorgingsinstellingen, rustoorden, …  minimaal 1 parkeerplaats per 4 
bedden. 

Lijst met minimum aantal fietsstalplaatsen 

 Meergezinswoningen – minimaal 1 fietsstalplaats per slaapkamer. 
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ARTIKEL 26  

Voor de gebouwen waarvan de functie niet voorkomt in bovenstaande lijsten, 
moeten in voldoende mate parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen voorzien wor-
den, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. 

verplichting ondergrondse parkeerplaatsen bij 9 parkeerplaatsen of meer 

Bovengrondse parkeerplaatsen nemen een relatief grote oppervlakte van een perceel in. Bij een 
groter aantal parkeerplaatsen (9 of meer) wordt een dermate grote ruimte ingenomen dat hierdoor 
onbebouwde en/of potentiële ruimte voor andere projecten worden gehypothekeerd. Bovendien 
zorgt een aaneenschakeling van parkeergarages in een binnengebied vaak voor een verlaging 
van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van dit gebied en haar omgeving. 

Omwille van bovenstaande redenen wordt verplichtend opgelegd dat bij een realisatie van 9 par-
keerplaatsen of meer in functie van meergezinswoningbouw of groepswoningbouw, dit steeds 
minstens deels ondergronds dient te gebeuren. 

ARTIKEL 27  

§1. Indien in functie van een meergezinswoning of groepswoningbouw 9 par-
keerplaatsen of meer worden voorzien of dienen te worden voorzien, dient 
minimaal 2/3 van deze parkeerplaatsen ondergronds te worden aangelegd. 
Bovendien kunnen per project maximaal 10 parkeerplaatsen bovengronds 
worden aangeboden. 

§2. Dit artikel is niet van toepassing bij projecten van sociale huisvestingsmaat-
schappijen en bij bestaande gebouwen welke opgenomen zijn in de ‘Inven-
taris van het bouwkundig erfgoed’.  

gecombineerd gebruik van parkeervoorzieningen 

Bij specifieke situaties kan een gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen mogelijk zijn. Dit komt 
er op neer dat een bestaande of nieuw aan te leggen parkeerplaats voor twee verschillende func-
ties kan gebruikt worden. Hierdoor zal – in vergelijking met de aanleg van twee afzonderlijke par-
keerzones – in het totaal minder oppervlakte moeten verhard worden in functie van de aanleg van 
de parkeerplaatsen.  

Gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen kan evenwel enkel effectief zijn in indien de parkeer-
behoefte afkomstig van de verschillende functies die van de gecombineerde parkeerzone gebruik 
maken, op verschillende momenten in de tijd zich voor doet. Zo kunnen bijvoorbeeld functies die 
een parkeerbehoefte (uitsluitend) in het weekend generen, gecombineerd worden met functies 
met een parkeerbehoefte door de week. Ook kunnen functies met een parkeerbehoefte tijdens de 
kantooruren gecombineerd worden met functies waarvan een parkeerbehoefte voor de avond- en 
nachturen uit gaat. Andere en meer specifieke combinatiemogelijkheden zijn tevens denkbaar. 

Een andere voorwaarde waaraan dient voldaan te zijn is de nabijheid van de parking t.o.v. de 
functie. Als de parking te ver weg gelegen is, zal een gecombineerd gebruik in feite niet werken. 

Aangezien de behoefte aan parkeerplaatsen in functie van woonbestemmingen in feite permanent 
is en zich niet beperkt tot een bepaald deel van de dag of de week, kan principieel geen gebruikt 
gemaakt worden van de mogelijkheid tot het gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen zoals 
bedoeld in dit artikel. Een voorbeeld van functies waarbij een gecombineerd gebruik van parkeer-
plaatsen wel mogelijk kan zijn is de combinatie feestzaal – school, waarbij een feestzaal voorna-
melijk ’s avonds en tijdens het weekend een parkeerbehoefte heeft en school eerder overdag 
tijdens de week een parkeerbehoefte vertoont. 

ARTIKEL 28  

§1. Indien de aanvrager op basis van onderstaande elementen aantoont dat 
een gecombineerd gebruik van bestaande parkeerplaatsen mogelijk is, legt 
de vergunningverlenende overheid het vereiste aantal parkeerplaatsen vast. 
Volgende elementen maken deel uit van de motivatie van de aanvrager: 

 De aanvrager toont aan dat de parking in de directe nabijheid is gele-
gen van de functie waarop de aanvraag van toepassing is. 

 De aanvrager toont aan dat gecombineerd gebruik van de parking mo-
gelijk is. Hieruit blijkt duidelijk dat de verschillende activiteiten op een 
verschillend tijdstip van de dag (of week) gebruik kunnen maken van de 
parking. 

 De aanvrager geeft aan dat het aantal parkeerplaatsen voldoet aan bo-
venstaande minimumnormen. 

 De aanvrager voegt een verklaring van de eigenaar(s) van de parking, 
die voor het gecombineerde gebruik in aanmerking komt, toe aan de 
motivering. Uit deze verklaring blijkt ontegensprekelijk dat de eige-
naar(s) akkoord is (zijn) met het voorgestelde gecombineerde gebruik. 

§2. De mogelijkheid van gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen zoals be-
doeld in dit artikel kan nooit worden toegepast indien één of meer van de 
functies waarvoor de parkeerplaatsen gebruikt worden, een woonfunctie be-
treft. 
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A 

B 

C1 

C2 

C3 

 

3 Technische voorschriften 

Technische voorschriften 

In deze artikels worden een aantal minimale maten (nuttige ruimte) en andere technische normen 
gekoppeld aan de verplicht aan te leggen parkeerplaatsen en of fietsenstallingen. Hierdoor wordt 
getracht om tot een optimaal en veilig gebruik van de stallingen te komen. 

Voor autostalplaatsen die omwille van maatvoering of hellingsgraden of omwille van bouwtechni-
sche redenen niet bereikbaar of bruikbaar zijn, dient een belasting zoals bepaald in het gemeente-
lijk belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen betaald te worden. 

 

ARTIKEL 29  

§1. Bij verplicht te realiseren of te voorziene parkeerplaatsen en fietsstalplaat-
sen dienen volgende afmetingen als een minimum beschouwd te worden: 

type lengte (m) breedte (m) hoogte (m) 

Fietsstalplaats. 1,75 0,70  - 

Individuele garages in een afgesloten 
ruimte2, niet gelegen in een zijtuin-
strook. 

6,50 3,00 2,20 

Parkeerplaatsen evenwijdig met de 
rijrichting (volgens schets A in §2). 

6,00 2,00 2,20 

Parkeerplaatsen evenwijdig met de 
rijrichting (volgens schets A in §2), 
specifiek ingericht voor personen met 
een functiebeperking. 

6,00 3,00 2,20 

Dwarsparkeerplaatsen (volgens 
schets B in §2). 

5,50 2,75 2,20 

Dwarsparkeerplaatsen (volgens 
schets B in §2) voor personen met 
een functiebeperking. 

6,00 3,50 2,20 

Schuinparkeerplaatsen (volgens 
schetsen C1, C2 en C3 in §2). 

5,50 2,75 2,20 

Schuinparkeerplaatsen (volgens 
schetsen C1, C2 en C3 in §2)voor 
personen met een functiebeperking. 

5,50 3,50 2,20 

 

§2. Bij de aanleg van inritten voor (al dan niet overdekte) parkeerplaatsen die-
nen de minimale breedtes zoals weergeven in de figuur in de toelichtende 
kolom gerespecteerd te worden. 

 

                                                           
2 Er moet worden opgemerkt dat in de ruimte die aan deze afmetingen voldoet ook één fietsstalplaats kan begrepen zijn, indien de inrichting van de ruimte hierop is aangepast. 
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 §3. Bij hellende in- en uitritten mag de eerste 5,00m vanaf de rooilijn maximaal 
een hellingsgraad van 2% hebben.  

 

 

 ARTIKEL 30  

§1. De parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen moeten worden aangelegd of voor-
zien worden op het bouwperceel van het bijhorende hoofdgebouw zelf. 

§2. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing indien op basis van 
ARTIKEL 28 een gecombineerd parkeer gebruik wordt uitgewerkt. 

ARTIKEL 31  

Fietsstalplaatsen mogen deel uitmaken van dezelfde ruimte als parkeerplaatsen 
op voorwaarde dat alle minimale afmetingen worden gerespecteerd. 
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DEEL 5 Groen
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Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

 

1 Toepassingsgebied 

Toepassingsgebied 

Het toepassingsgebied van de deelverordening ‘Groen’ wordt afgebakend als volgt: 

- van toepassing bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning m.b.t. een agrarisch be-
drijf, een para-agrarisch bedrijf of een aan de landbouw verwant bedrijf. Telkens gelegen in het 
landbouwgebied of het woongebied met landelijk karakter. 

- tevens van toepassing bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning m.b.t. industriële of 
ambachtelijke bedrijven. 

 

ARTIKEL 32  

§1. De deelverordening ‘Groen’ is van toepassing voor het gehele grondgebied 
van de stad Hoogstraten. 

§2. De deelverordening zal opgenomen worden in het toetskader bij steden-
bouwkundige vergunningsaanvragen m.b.t. agrarische bedrijfsvoering, para-
agrarische bedrijfsvoering en aan de landbouw verwante bedrijfsvoering, 
telkens in het agrarisch gebied in de ruime zin en in het woongebied met 
landelijk karakter. 

§3. De deelverordening zal ook worden opgenomen in het toetskader bij ste-
denbouwkundige vergunningsaanvragen m.b.t. industriële en ambachtelijke 
bedrijven, telkens gelegen in een zone voor bedrijven of KMO in de ruime 
zin en in het woongebied in de ruime zin. 

 

2 Landschappelijk inpassende beplanting 

Erfbeplanting en bufferbeplanting als landschappelijk inpassende maatregel 

Hedendaagse moderne landbouwbedrijfsgebouwen hebben vaak een eerder grootschalig ka-
rakter. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is deze hedendaagse landbouwbedrijfsarchitectuur 
logisch en motiveerbaar. De uitstraling die zo’n bedrijf op de omgeving heeft is daardoor evenwel 
mogelijk minder inpasbaar in de openruimte waarin het landbouwbedrijf gelegen is. Om die reden 
dringen gepaste landschappelijk inpassende maatregelen zich op. Landschappelijk inpassende 
erfbeplanting wordt als aangewezen inpassende maatregel naar voor geschoven. 

Ook ambachtelijke en industriële activiteiten nopen vaak tot gepaste groenbuffering om als aan-
vaardbaar ten opzichte van het omgevende landschap kunnen gezien te worden. Om die reden 
dient bij ambachtelijke en industriële bedrijven bufferend groen voorzien te worden ter hoogte van 
perceelsgrenzen waar een overgang wordt gemaakt naar percelen met een andere invulling dan 
een bedrijfsinvulling. 

In het kader van biotoopcreatie en biodiversiteit is het aangewezen om deze erfbeplanting en 
bufferbeplanting te voorzien in streekeigen beplanting. Het gamma aan inheems plantgoed is ruim 
voldoende om gepaste landschappelijke erfbeplanting te voorzien. Naast groenblijvend naaldhout 
kan ook met loofhout gewerkt worden om voor voldoende visuele scheiding tijdens de winter-
maanden te zorgen. Bepaalde loofsoorten in haagvorm behouden immers hun (dor) blad tijdens 
de wintermaanden. Andere soorten kunnen via het intensief en herhaaldelijk terugsnoeien tijdens 

ARTIKEL 33  

§1. In het kader van het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning 
strekkende tot het oprichten, uitbreiden, (deels of volledig) herbouwen of 
verbouwen van een agrarisch bedrijf, een para-agrarisch bedrijf of een aan 
de landbouw verwant bedrijf als ook strekkende tot een gedeeltelijke of vol-
ledige functiewijziging van een landbouwbedrijf, telkens gelegen in land-
bouwgebied in de ruime zin of in het woongebied met landelijk karakter, 
dient door de aanvrager voorzien te worden in afdoende landschappelijke 
inpassing van het bedrijf in de omgeving door middel van het voorzien van 
erfbeplanting. 

§2. In het kader van het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning 
strekkende tot het oprichten, uitbreiden, (deels of volledig) herbouwen of 
verbouwen van een industrieel of ambachtelijk bedrijf als ook strekkende tot 
een gedeeltelijke of volledige functiewijziging van een industrieel of ambach-
telijk bedrijf, dient, ter hoogte van perceelgrenzen die een overgang vormen 
naar percelen waar geen industriële of ambachtelijke activiteiten zijn inge-
plant of zijn voorzien, door de aanvrager voorzien te worden in afdoende vi-
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de eerste jaren na de aanplanting een dichte takkenstructuur ontwikkelen. Bij een voldoende 
brede houtkant (minimaal 3m ) zal deze dichte takkenstructuur ook tot een aanvaarbare visuele 
scheiding komen tijdens de wintermaanden. 

sueel scheidende groenbuffering ten opzichte van de omgeving. 

§3. De erfbeplanting zoals bedoeld in §1 en de groenbuffering zoals bedoeld in 
§2 dient voorzien te worden in streekeigen, standplaatsgeschikt plantgoed. 

§4. Indien vanuit de stedenbouwkundige voorschriften van een Bijzonder Plan 
van Aanleg of vanuit een Ruimtelijk Uitvoeringsplan specifieke bepalingen 
zijn opgenomen m.b.t. de inplanting, afmetingen, aanlegwijze en/of beheer 
van een groenbuffering of erfbeplanting, dan primeren die voorschriften op 
de bepalingen van onderhavig artikel. 

Erfbeplanting en bufferbeplanting als bindend onderdeel van de stedenbouwkundige 
vergunning 

De beplanting dient door de eigenaar (of in zijn opdracht) aangeplant te worden in het eerste 
plantseizoen volgend op de voltooiing van de stedenbouwkundig vergunde handelingen. Het 
aanplanten van deze beplanting wordt onlosmakelijk verbonden aan de stedenbouwkundige ver-
gunning. Dit wil zeggen dat indien de eigenaar niet voorziet in de beplanting er niet voldaan is aan 
een bindende voorwaarde van de stedenbouwkundige vergunning, waardoor de vergunning op 
zich als ongeldig dient gezien te worden. 

De eigenaar is er bovendien toe verplicht om de erfbeplanting of het bufferend groen in stand te 
houden, te onderhouden en indien nodig zelfs te vernieuwen. 

ARTIKEL 34  

§1. De aanplanting van de in ARTIKEL 33 bedoelde landschappelijk inpassende 
beplanting en bufferbeplanting wordt onlosmakelijk verbonden aan de han-
delingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd. 

§2. De aanplanting van de landschappelijk inpassende beplanting of bufferbe-
planting, zoals voorzien in de stedenbouwkundige vergunning dient te ge-
beuren door de eigenaar of in zijn opdracht. De aanplanting is steeds ten 
lasten van de eigenaar. 

§3. De aanplanting dient te gebeuren uiterlijk in het eerste plantseizoen volgend 
op de voltooiing van de vergunde handelingen.  

§4. Na de aanplanting dient de eigenaar de landschappelijk inpassende buf-
fering of bufferbeplanting in stand te houden en indien nodig te vernieuwen 
na eventueel afsterven van plantgoed. 

Financiële waarborg 

Om voldoende garantie op een effectieve aanplanting van de erfbeplanting of bufferbeplanting te 
bieden, dient de eigenaar een waarborg te storten aan de stad. Deze borg wordt opnieuw vrijge-
geven na aanplanting van de erfbeplanting of bufferbeplanting. 

Het storten en terugvorderen van de waarborg alsook de bepaling van het waarborgbedrag dient 
te gebeuren zoals bepaald in het gemeentelijk reglement voor betaling waarborgen voor erfbe-
planting en bufferbeplanting. 

ARTIKEL 35  

§1. Om een effectieve aanplanting van de in ARTIKEL 33 bedoelde landschap-
pelijk inpassende beplanting en bufferbeplanting te waarborgen, dient de 
aanvrager een financiële waarborg te storten aan de stad. 
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DEEL 6 Verordening verkavelingen



 1 Toepassingsgebied 

DEEL 6 VERORDENING VERKAVELINGEN 

36 IOK dienst Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening 

Toelichting bij de verordenende voorschriften Verordenende voorschriften 

 

1 Toepassingsgebied 

 ARTIKEL 36  

§1. De deelverordening ‘verkavelingen’ is van toepassing op elk perceel of elke 
groep van percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Hoogstraten, 
waarop een verkavelingsvergunning in functie van woningbouw wordt aan-
gevraagd;. 

§2. De deelverordening is tevens van toepassing op het perceel of de percelen, 
gelegen op het grondgebied van de stad Hoogstraten, waarop een wijziging 
van een bestaande verkavelingsvergunning wordt aangevraagd. In dit geval 
heeft de deelverordening echter enkel betrekking op onderdelen van de 
voorschriften waarvoor een wijziging wordt aangevraagd. 

§3. Deze deelverordening zal als toetskader worden aangewend bij elke aan-
vraag tot verkavelingsvergunning of wijziging van verkavelingsvergunning 
op het grondgebied van de stad Hoogstraten. 

§4. De voorschriften van ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen 
van aanleg heffen, voor het grondgebied waarop ze betrekking hebben, de 
bepalingen van onderhavige stedenbouwkundige deelverordening op, voor 
zover ze er strijdig mee zijn. 

 

2 Voorschriften m.b.t. de kavels 

Omgevingsfactoren 

Omgevingsfactoren zijn zeer verscheiden in aard en omvang. Het kan ondermeer gaan om fysi-
sche elementen (waterhuishouding, bodem, reliëf, …), om landschappelijke elementen (kleinscha-
lige landschapselementen, bomen, hagen, laanbeplanting, houtkanten, grachten, …), elementen 
vanuit de oriëntering van een gebied, maar ook over bestaande bebouwing in de omgeving 
(bouwtypologie, bouwdichtheid, schaal, …) en straatmeubilair (banken, verlichtingspalen, bushok-
jes, fietsstallingen, …). Omgevingsfactoren betreffen vaak ook visueel-vormelijke elementen. 

Om tot een kwalitatieve, duurzame en ruimtelijk verantwoorde verkaveling te komen, is het abso-
luut noodzakelijk om van bij de aanvang van een verkavelingsontwerp uit te gaan van de aanwe-
zige omgevingsfactoren. 

De verkavelaar kan de omgevingsfactoren oplijsten. Hierbij wordt aangegeven met welke factoren 
en op welke wijze werd rekening gehouden. De verkavelaar kan deze oplijsting opnemen in de 

ARTIKEL 37  

Bij de beoordeling van een aanvraag tot verkavelingsvergunning wordt onder-
meer rekening gehouden met de mate waarin het ontwerp rekening houdt met 
de bestaande omgevingsfactoren en landschappelijke elementen. Het is dan ook 
aangewezen dat de aanvrager in het dossier bij de aanvraag alle gekende be-
staande omgevingsfactoren en alle aanwezige landschappelijke elementen 
weergeeft en hierbij aangeeft hoe er in de aanvraag mee rekening werd gehou-
den. 
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beschrijvende nota bij de verkavelingsaanvraag en/of weergegeven op een plan bestaande toe-
stand. 

Compact bouwen 

Een compacte woning is heel wat minder onderhevig aan energieverlies in vergelijk met een niet 
compacte (uitgestrekte woning, woning met veel in- en uitsprongen, …), ook al is de graad van 
isolatie in beide woningen gelijkend. Een compacte woning heeft in vergelijking met een niet com-
pacte woning immers voor eenzelfde nuttige vloeroppervlakte minder buitengeveloppervlakte 
waardoor warmte kan verloren gaan. 

In het kader van een optimale energiebeheersing bij woningen is het dan ook aangewezen om 
aan te sturen op compact bouwen. Ook bij de opmaak van een verkavelingsplan en verkavelings-
voorschriften is het aangewezen hiermee rekening te houden. 

ARTIKEL 38  

§1. Bij de uitwerking van de perceelsconfiguratie van de verschillende kavels in 
de verkaveling dient gestreefd te worden naar bouwprofielen die aanzetten 
tot compact bouwen. Compact bouwen is immers aangewezen in het kader 
van een duurzaam energiebeheer in de te realiseren woningen op de ka-
vels. 

§2. Indien noodzakelijk dienen in de verkavelingsvoorschriften bepalingen op-
genomen te worden die aanzetten tot compact bouwen of het zelfs opleg-
gen. 

Zonoriëntering 

Een aspect van duurzaam verkavelen en duurzaam bouwen is verbonden aan de zonoriëntering. 
Door zontoetreding in bebouwing toe te laten en te optimaliseren, kunnen zonnewinsten (zowel 
licht als warmte) gemaakt worden, wat een positief effect kan hebben op de beperking van de 
energievraag van een woning. 

Ook het leefcomfort verhoogt door een optimale zonoriëntering. Deze verhoging van het leefcom-
fort manifesteert zich zowel inpandig als in bezonde privatieve delen van de buitenruimte rond de 
woning. Het afstemmen van de inpandige leefruimtes op de privatieve delen van de buitenruimte 
zal nog bijkomend kunnen bijdragen op het verhogen van dit leefcomfort. 

Omwille van een wenselijke inpassing in het bestaande bebouwde weefsel is een optimale zon-
oriëntering soms niet mogelijk bij verkavelingen met halfopen en gesloten bebouwing indien de 
zijgevel naar het zuiden gericht is. 

ARTIKEL 39  

§1. Bij verkavelingen waarbij percelen worden voorzien in functie van gesloten 
bebouwing dient bij het ontwerp voorzien te worden in een achterontsluiting 
van de verschillende private tuinen. 

§2. De achterontsluiting zoals bedoeld in §1 heeft een minimale breedte van 
1,20m en dient minstens toegankelijk te zijn voor zachte weggebruikers. 

§3. Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager kan de vergunningverlenende 
overheid beslissen een uitzondering toe te staan op de verplichting tot het 
voorzien van een achterontsluiting zoals bedoeld in §1. Enkel in volgende 
voorkomende gevallen kan zo’n uitzondering worden toegestaan: 

– De achtertuinen van de percelen voor gesloten bebouwing kunnen reeds 

ontsloten worden via bestaande wegen of publieke erfdienstbaarheden. 

– Er zijn op het eigen terrein geen ruimtelijke mogelijkheden voor het voor-

zien van een achterontsluiting zoals bedoeld in §1. 

– Op basis van het verkavelingsontwerp wordt aan de toekomstige bouw-

heren de mogelijkheid geboden om een, van de leefruimten gescheiden, 

doorsteek van de voorgevel tot de achtergevel te realiseren in functie van 

de ontsluiting van de achtertuin. Deze doorsteek moet minimaal een 

breedte van 1,20m kunnen hebben. De mogelijkheid tot het voorzien van 

een dergelijke doorsteek moet verankerd zijn in de perceelsconfiguratie 

van het verkavelingsontwerp en in een bij de verkavelingsaanvraag ge-

voegd voorstel tot verkavelingsvoorschriften. 

 

ARTIKEL 40  

§1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing bij nieuwe verkavelingen 
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van 4 loten of meer als ook bij nieuwe verkavelingen met minder dan 4 loten 
waarvoor een verkavelingsvergunning wordt aangevraagd door een verka-
velaar wiens project aansluit op andere, door de verkavelaar te ontwikkelen 
gronden, die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, 
in aanmerking kunnen komen voor een verkaveling van 4 of meer loten. 

§2. Bij nieuwe verkavelingen dient minimaal ¾ van de kavels zon georiënteerd 
te zijn. Dat wil zeggen dat kavels zodanig georiënteerd zijn dat minimaal 1 
gevel op het zuiden gericht kan worden (met een toegestane afwijking naar 
het westen of het oosten van maximum 45°). 

§3. Indien de zuid gerichte gevel een zijgevel betreft, dient de strook tussen 
deze gevel en de tegenoverliggende perceelsgrens, voor minimaal 1/2de van 
deze gevelbreedte, minstens 6m te bedragen. Bovendien dient de afstand 
tussen dit geveldeel en de tegenoverliggende zijgevel van de woning op het 
aanpalende perceel minstens 9m te bedragen (ervan uitgaande dat deze 
woning reeds gebouwd is). Met de zijgevel van de naastgelegen woning 
wordt niet bedoeld een zijgevel van een eventueel bijgebouw (zoals auto-
bergplaats) in de zijtuin, doch wel de zijgevel van het woninghoofdgebouw.  

De 6m brede strook tussen de zijgevel en de tegenoverliggende perceels-
grens dient vrij van bebouwing te blijven en moet als private buitenruimte 
ingericht en gebruikt kunnen worden. 

Deze paragraaf is niet van toepassing op zuid gerichte gesloten gemene 
gevels bij halfopen en gesloten bebouwing langs bestaande wegen. 

De afstanden van 6m en 9m zoals aangehaald in deze paragraaf kunnen 
per 15° afwijking in oostelijke of westelijke richting met 1m verminderd wor-
den. 

§4. Indien de zuid gerichte gevel een voorgevel betreft dient deze zich minimaal 
op 8m uit de rooilijn te bevinden. Minimaal 1/2de van de breedte van de 
voortuin moet in voorkomen geval ingericht kunnen worden als privatieve 
buitenruimte en kan bijgevolg niet worden ingenomen als inrit voor auto’s. 

Deze paragraaf is niet van toepassing voor verkavelingen welke voorzien in 
gesloten bebouwing, indien deze verkaveling dient ingepast te worden in 
een bestaande bebouwde straat (of deel van een straat) met bestaande 
gesloten bebouwing. 

§5. De aanvrager van de verkaveling geeft in de verkaveling voor elke kavel 
aan welke zijde als zon georiënteerd wordt beschouwd. In het verkavelings-
plan en/of de verkavelingsvoorschriften worden elementen opgenomen die 
moeten leiden tot de naleving van de bepalingen in dit artikel.  

1/2 
min 8m  
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ARTIKEL 41  

Elke kavel dient minimaal over een nuttige tuinruimte te beschikken. Een nuttige 
tuinruimte betreft een buitenruimte welke minimaal kan beschreven worden door 
een rechthoek met een oppervlakte van 75m² […]. 

Geschrapt deputatie 31/07/2014 

 

3 Voorschriften m.b.t. minimale kavelopper-
vlakte 

Minimale kaveloppervlakte 

Om voldoende leef- en woonkwaliteit te kunnen bieden wordt voor alle kavels een minimale ka-
veloppervlakte van 300m² opgelegd. 

 

 

ARTIKEL 42  

§1. Er geldt een minimale kaveloppervlakte van 300m² per kavel. 

§2. Deze minimale kaveloppervlakte is niet van toepassing op kavels met geslo-
ten bebouwing […]. Deze uitzondering is niet van toepassing op de eventue-
le halfopen kavels welke een gesloten bebouwingsrij afsluiten.  

Geschrapt deputatie 31/07/2014 

§3. Deze minimale kaveloppervlakte is niet van toepassing op kavels die wor-
den gecreëerd ter verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod en/of 
ter verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. 

 

4 Voorschriften m.b.t. mobiliteit en ont-
sluiting 

Ontsluiting voor zachte weggebruikers 

Via kleinschalige fiets- en voetgangersdoorsteken kunnen verkavelingen vaak op een snelle en 
veilige wijze in verbinding met de dichtstbijzijnde dorpskern worden gebracht. Het bestaan van 
snelle en veilige fiets- en voetgangersdoorsteken zal het fietsgebruik voor korte afstanden aan-
moedigen, wat een bijdrage kan leveren voor een duurzame mobiliteit. 

ARTIKEL 43  

§1. Bij elke aanvraag tot verkaveling waarbij nieuwe wegenis wordt aangelegd, 
dient minimaal ontsluiting voor zachte weggebruikers voorzien te worden. 
Deze ontsluiting voor zachte weggebruikers moet in functie staan van een 
vlotte verbinding met de dorpskern. 

§2. Uitzonderingen hierop kunnen worden toegestaan indien aan alle van vol-
gende voorwaarden is voldaan: 

– De aanvrager toont aan dat het creëren van een bijkomende zachte ver-

binding onmogelijk is gelet op de bebouwingsstructuur rond het project-

gebied van de verkavelingsaanvraag. 

– Minimaal 1 van de ontsluitingsmogelijkheden voor gemotoriseerd verkeer 
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biedt voldoende garantie voor zachte weggebruikers op een snelle ver-

binding met de dorpskern en wordt op een voor zachte weggebruikers 

kwalitatieve wijze aangelegd, zodat de zachte weggebruikers dit ontslui-

tingspunt op een veilige wijze kunnen gebruiken. 

 

5 Voorschriften m.b.t. publieke ruimte 

Publieke ruimte 

De aanwezigheid van publieke ruimten onder de vorm een plein betekent in een verkaveling een 
verhoging van de leef- en woonkwaliteit binnen de verkaveling. Pleinfuncties verhogen het ge-
meenschapsgevoel en de maatschappelijke eenheid binnen het verkavelingsproject. Het kan zelfs 
een meerwaarde voor de directe omgeving betekenen. 

Voldoende openbare en toegankelijke groene ruimte binnen een verkavelingsproject zal op de-
zelfde wijze de leef- en woonkwaliteit binnen de verkaveling kunnen verhogen. 

ARTIKEL 44  

§1. Bij elke aanvraag tot verkaveling waarbij nieuwe wegenis wordt aangelegd, 
dient minimaal 1 plein te worden voorzien. Dit plein kan een woonerf, ver-
hard plein of onverhard groenplein zijn. 

§2. Indien een onverhard groenplein wordt aangelegd, dient dit plein een struc-
tureel en kwalitatief onderdeel uit te maken van het openbaar domein. 

§3. De aanleg van de publieke ruimte en het openbaar domein dient te getuigen 
van ruimtelijke en visuele kwaliteit en een bijdrage te leveren aan de kwali-
teit van de verkaveling als leefomgeving. 

§4. De aanvrager staat in voor het ontwerp en de aanleg van het plein of erf. 

ARTIKEL 45  

§1. Bij elke aanvraag tot verkaveling waarbij nieuwe wegenis wordt aangelegd 
en waarbij 15 woningen of meer worden voorzien, dient minimaal 1 onver-
hard groenplein en minimaal 1 verhard plein of woonerf te worden voorzien. 

§2. Het onverhard groenplein dient een structureel en kwalitatief onderdeel uit 
te maken van het openbaar domein. In dat opzicht kunnen het onverhard 
groenplein en het verharde plein fysisch op elkaar aansluiten. 

§3. De aanleg van de publieke ruimte en het openbaar domein dient te getuigen 
van ruimtelijke en visuele kwaliteit en een bijdrage te leveren aan de kwali-
teit van de verkaveling als leefomgeving.  

§4. De gezamenlijke oppervlakte van deze pleinen en woonerven bedraagt 
minimaal 7% van de totale bruto oppervlakte van de verkaveling. Aan te 
leggen straten die geen pleinfunctie hebben, straatbermen en restgroen 
worden niet in deze oppervlakte voor pleinen en woonerven begrepen. 

§5. De aanvrager staat in voor het ontwerp en de aanleg van het plein of erf. 
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6 Voorschriften m.b.t. water in de publieke 
ruimte 

Hemelwater op verharde publieke ruimtes 

De aanleg van nieuwe wegenis binnen een verkaveling resulteert in een zekere verharde opper-
vlakte. Het is, indien het hemelwater dat op de verharde oppervlakte valt niet op natuurlijke wijze 
naast of door de verharding op eigen terrein in de bodem kan infiltreren, aangewezen het hemel-
water lokaal te bufferen en de mogelijkheid te gegeven om in de bodem te infiltreren. Hiertoe dient 
een voorziening voor de opvang, buffering en infiltratie van het hemelwater te worden voorzien.  

 

De collectieve voorzieningen kunnen zowel ondergronds als bovengronds aangelegd worden. 
Ondergrondse voorzieningen kunnen ondermeer onder het openbaar domein worden geplaatst, 
om alzo ruimte te besparen. Bovengrondse voorzieningen dienen geïntegreerd in de aanleg van 
de openbare groene ruimte gesitueerd te worden en kunnen aldus een visuele, natuurlijke en / of 
gebruiksmeerwaarde voor de groene openbare ruimte betekenen. 

ARTIKEL 46  

§1. Collectieve voorziening voor de opvang, buffering en infiltratie van hemelwa-
ter kunnen zowel bovengronds (bv. als buffergracht, bufferbekken) als on-
dergronds (bv. ‘kratten’) worden aangelegd. Ook een combinatie van beiden 
is mogelijk. 

§2. Ondergrondse collectieve voorziening voor de opvang, buffering en infiltratie 
van hemelwater kunnen onder het aan te leggen verharde openbaar domein 
voorzien worden. Bij ondergrondse voorzieningen dienen steeds voldoende 
inspectie en onderhoudspunten voorzien te worden. 

§3. Bovengrondse collectieve voorziening voor de opvang, buffering en infiltratie 
van hemelwater dienen op een kwalitatieve wijze geïntegreerd te worden in 
de in de verkaveling te creëren openbare ruimte. 

 

7 Technische lasten 

Nutsvoorzieningen 

Om een modern en hedendaags woon- en gebruikscomfort voor de bewoners van de te realiseren 
verkaveling te kunnen garanderen, dienen minimaal telefoonaansluiting, een aansluiting voor de 
teledistributie, waterleiding, laagspanning, aardgas en riolering voorzien te worden bij verkave-
lingsaanvragen waarbij bijkomende wegenisaanleg voorzien is. De riolering dient bovendien voor-
zien te worden volgens de voorwaarden van de rioolbeheerder. 

ARTIKEL 47  

§1. De aanleg van de nutsvoorzieningen (elektriciteit, openbare verlichting en 
verlichting in functie van ontsluitingen voor zachte weggebruikers, gas, tele-
distributie, telefoon, water, enz.) met inbegrip van de eventuele cabines en 
het aansluiten op het net, zijn ten laste van de verkavelaar. 

§2. De nutsvoorzieningen en openbare verlichting moeten kosteloos aan de 
stad worden overgedragen, voor zover deze geen eigendom van de nuts-
maatschappij zijn of worden. 

§3. Minimaal volgende nutsvoorzieningen dienen aangelegd te worden: 

– telefoonaansluiting, 

– teledistributie, 

– waterleiding, 

– laagspanning, 

– aardgas, 

– riolering volgens de voorwaarden van de rioolbeheerder. 
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Overdracht openbaar domein 

Bij verkavelingsprojecten met nieuwe aanleg van wegenis, is het belangrijk dat de toekomstige 
woningen aansluiting vinden op het openbaar domein. De nieuw aangelegde wegenis dient bij de 
realisatie van de verkaveling dan ook kosteloos aan de stad te worden overgemaakt. 

ARTIKEL 48  

§1. De gronden die opgenomen moeten worden in het openbaar domein moe-
ten kosteloos worden overgedragen aan de stad. 

§2. Alle kosten verbonden aan deze grondafstand vallen ten laste van de ver-
kavelaar. 

§3. De gronden waarop nutsvoorzieningen worden aangelegd, maar die niet 
opgenomen worden in het openbaar domein, worden bezwaard met een 
erfdienstbaarheid (non-aedificandi). De aanleg en het onderhoud van nuts-
voorzieningen moet er gedoogd worden. 

ARTIKEL 49  

§1. Alle kosten voor grondwerken, aanleg van wegenis, beplanting en groen-
aanleg, infrastructuurwerken, en afvoer en eventueel behandeling van he-
mel- en/of afvalwater, zijn ten laste van de verkavelaar. 

§2. De plannen en bestekken moeten ter goedkeuring aan het stadsbestuur 
worden voorgelegd. Drie afdrukken van de plannen en een kopie van de 
documenten op digitale drager moeten kosteloos aan het stadbestuur wor-
den overgemaakt. 

§3. Indien het stadbestuur beslist heeft om zelf infrastructuurwerken, aanleg van 
trottoirs of beplanting en groenaanleg die deels noodzakelijk zijn voor de 
volledige uitrusting van de verkaveling uit te voeren, dan kan zij hiervoor 
een forfaitair bedrag eisen. Dit bedrag wordt als volgt vastgesteld:  

de door het stadbestuur geraamde kosten (op basis van recente aan-
bestedingsprijzen), verhoogd met 1% proefkosten, 10% prijsherziening 
en de BTW. 

Openbare verlichting 

Door de openbare verlichting neerwaarts te richten, kan de lichtpollutie naar de omgeving beperkt 
worden. 

 

ARTIKEL 50  

§1. Openbare verlichting wordt ingeplant op de perceelsgrenzen. 

§2. Er mogen geen betonnen verlichtingspalen worden geplaatst. 

§3. De verlichting moet gebeuren op een energiezuinige wijze, op basis van de 
best bekende techniek en door middel van armaturen die geen lichtpollutie 
veroorzaken. 

 


