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provlncie Brabant
GEMEENTE Begíjnendijk
Aanvraag

nr

VERK

AV E L I N G S V E R G U N N lN

G

Formuller J

L9/W

DosslErnr. Stedebouw

r6N/22

Het college van burgemeester en schepenen,
celet op de aanvraag lngedt€nd door

M.

De Haes

louisa, Haltestraat, 39,

met betrekklng tot hêt v€rkavelen van een grond gelogen
kadastraal bgkênd sectlo
. nr.

B

326/d1t

tE

31"30

3130 BegijnendiJ(

Begijrnndijk,

Verurestraat

j

Ovorwegende dat hêt bêwlls van ontvangst van dls aanvraag dedalumdraaglvan I.07.i990
Gelot op ds wôt van 29 maart 1962 houdendê organlsâllê vân d€ rulmtel¡lko ordenlng en van de stedebouw, gewllzlgd b[ do
wetten van 22 awll'1970 €n 22 dec€mber 1970 :
Gslst op arllk€l 90, 8o, van de gemeentewet, zoals het bll artlkol 71 van voornoomdê wet gewljzigd ls ,
Gelet op het konlnklljk beslull van 6 februarl 1971, bstrellendo do behandEllng €n dô openbaarmaklng van dê verkavollngsaanvragen ;
(1)
dat er voor het gebled waarln ds v€rkavollng gelegen ls, geen door de Konlng goedgekourd bllzonder plan

f7 van d€ w€t van

een
1962,

29

en goedgskeurd

beslult van

@lodwaarlndEveIkavellnggêlegenls,eenbl|konlnklllkbêslultvan
goedgekeurd alggmeen .plan van aanlog bestaat; dat het collegg van burgemegster €n schepenen bll beslull van
heelt voorgest€ld af ts wl¡kEn :
(1) van ds grallschs voorschrlften van dlt plan i
(1) van (de) artlkel(en)
van de geschrevên voorschrlfton van dlt plan, mel betrgkklng

lot

(2) t

@râagonderworpenwe¡daandespeclaleregelenvanopenbaarmaklng,zoal9bepaaldbUhel
konlnklllk beslult van 6 lebruar¡ 1971 ; dat
bezwaarschrlfl(en), ls
- zlln lnged¡End, dat het colleg€
daarov€r he6ft beraadslaagd en besllst
do algemono
do

d.at het beschlkkend. gedeêlte van het advles
amblsnar€n ls uilggbrachl, als volgt luidt :

dat bll toepâsslng van voornoemde wet door de

naleving .mn de voorschriften van de hienbijgevoegde bijlage
(advies Stedebor¡¡ - leuven dd. 13.æ.1990 - l6/V/nÐ

GJNSITG nd-ts

la,

Lb en

Ir.

gemachtlgde

Q6/Y/222)

ñÐ

W

omvat:

Overwegende dat de

of ophelflng van bestaande gemeentslljke vsrkeerswegen ;
onderworpEn aan eEn openbaar ondêrzoek, op de wljze zoals bepaald

van

bll

konlnklflk

van de gemeonteraad, houdende (5) :

f]pGêß!øpbgobeeüDran

eÞmæWmndmdedo¡oud

d.o €anvraag slrüdlg ls met door 'E monsen toedoên g€vestlgdê 6rfdlenstbaarheden en/of
van bll over€enkomst vastgesteld-van
verpllchtingen met betrekklng tot h€t grondgêbruik; dat ðe aanlraag weÍd onderworpon aan
een openbaar onderzoek, op de wilzo zoals bepaald bi¡ konlnklljk besluifvan 6 februarl 1971 ¡ dat bozwaarschrlften werden lngedlend ; dat hEt college over dle bezwaar8chrlften heelt bsraadslaagd en bos¡lst:

Beslult

:

Art¡l(el 1. De verkavellngsvergunnlng wordl afgegeven aan M. De tlaes louisa, voonreld,
dio ertoo gehoudon ls :
1o 1i¡ oã-voo-rwaãioen gesteioltn'h¿¡írrt¿¡ubuen
nemen ;

W9qRpË@gesteld
30

ln het beslult

(5) (x)

Artlkêl 2' (1) De verkavellng mag
fasE

1:

ln

2:

van

de gemachilgdo ambt€naar ln acht to

van de gomeenteraad, st¡pt na

lasen worden ultgevo€rd, zoals hlorna wordt omschreven

te

leven ;

(O) ;

(x) 7ß7f te zorgen voor nutsvoorzieningen die nfet
Voorafpandetijke

rese

ov€rgenomen eenslu¡dend advlos van

voorhanden zijn.
kosteloze grondafsønd aande gareent" uun Ë"t

strookje grond gelegen tussen de oude
en de nier¡r've rooi-Lijn r^relt<e bepaal-d r.ordt op 5 m uit de as van Oã uoo.liggä0" straat.
,1*ili"
Het dragen van de koslen voor het ogmken van het dossier voor het aanpassen van õ atks der rægen.

3' Een atschrllt van dlt beslult wordt gezonden aan de aanvrag€r, alsmede aan de gemachtlgde ambtonaar voot do oven.
tuels ultoefonlng van hEt schorslngsrocht doof laatstgonoemde.
Art.

6

ô

E

t

WETSEEPALINGEN

(wel vân 29 maart 1962,
gewuzlgd bU do wotlon yan 22 aprll 1970
€n 22 doc.mbsr 1970).

Artlkel 45. S 1. Zolâng voor hol gebled waarln het go6d begrepen is, geen door de Konlng goedgekeurd b¡jzondor plan van
aanleg bestaat, kan de vergunning niet worden verleend dan op
eensluldend adv¡es van de door de Mlnistor gemachtigde ambtênaar of ambtenaren van het Bestuur van de Sledebouw en di¡
Rulmteli¡ks Ordenlng, verdsr ,,de gemachtigde ambtenâar" 'ge.
noemd.

$ 2. Het advles vân do gemachtigde âmbtenâar kan, mfts bshÒor:
lljk met r€denen omkleed, tot we¡gsr¡ng van dê vergunning be6lu¡tên, Het kan aan de afglfte van dq vergunning ook voorwaard€n v€rbindgn om een goede plaalselijke ordenlng velllg lo
stellen, en ln dat verband desnoods afw¡lken van allo bestaande
verordenende voorschrltten, lnzonderheld van dio urglke uit rool.
plannen voortvlo€len,
Bil hot v€rlenen van €en gunstig adv¡es mag de gomâchtlgde
ambtenaar, op voorslel van hot col lego van
en
plan
Schspenen, alwllken van ds voorsc hr¡ften van een
van aanleg, die bslrekklng hebben
d€
ngen¡

Art. 57 S 4. lndlen de verkavellng geon åantêg van nleuwe verkeerswogen, noch tracéwi,z¡ging, verbreding of ophslflng van
bestaando gemoentewegen omvat, vervall de vergunning voor hel
overigs 0odooltê, indien binnen vijl jaar na do afglttE ervan, de
verkoop of do verhuring voor rneer dan negen laar, de vestlglng
van een erfpachþ of opstalracht van len m¡nsto een dsrd€ van
de kavels niet is goreg¡streerd. l-let bewijs van do verkopon of

bouwwerkEn.

voormoldE têrmijn van

Bll het vsrlonen van esn ongunstlg advles mag do gemachtigdo
amblenaar afwllken, helzll van de voorschrlften van een goedgek€urd algemeen plan van aanleg die strild¡g zijn mêt een
ontwerp van stre€k- of gowestplan, hetzil van de voorschr¡ften

.

ln de ovorig€ gevallen, zodra dê toebereldselen voor do ullvoerlng van de handeling of hendellngen wo¡den getroff€n €n lUdeng de gghele duur van de u¡tvoering e¡van. Gedu¡endg dle
ti¡d moel de vergunning en het bijboho¡ends dossler, ol e6n
door' hgt gemeenlebesluur ot d€ gemachilgde ambtonaar gewaarmorkt afschrllt van deze stukken, voortdufend tgr bgschlkking van dg ln artlkel 66 aangewezen ambtenaren l¡ggen, op do
plaats waaÌ het werk u¡tgsvoerd on de hsndeilng of handollñgsn

van een algemeen plan van aanleg of van een streek- of gawestplan, waarvan de herziening besllst of bevolen ls.
Art. 45, S 4. Do vergunning moet het beschlkkend gedeelt(: van
het advles van do gsmachtlgde ambtenaar overnemen, De âan,
vrager 19 gehouden de ln dat advles gestelde voorwaarden ¡n
acht t€ n€men.
Ds g6machtigdo ambtenaar gaat na ot de proceduro regelmatlg
was €n of zijn advlos ln acht ¡s genomen. Zo n¡et dan schorst h¡j
d€ bosllsslng van het collegs en stêlt dit laatste alsook do aanvragor dÊaryan ln kennls b¡nnên vijft¡en dagen na onlvangst van
de..ver.gUnning. Blnnen veertig dagen na do kenn¡sgeving wordt
d€ bgeliróSng zo nodig door de Koning vernietrgd. Hecft verniettging blnnen d¡e tsrnìrln niet plaals, dan is do schorsing opgsheven. Do vergunning moet dit lid ovgrnemsn.
I 5. Wordt een vergunning gewelgerd of vernietigdom ds enigo
reden dat do aanvtaag onverenigbaar ls met êen in voorbereidlng
zljnd bijzonder plan vao aanlsg, dan. vervalt do weigering.of do.
vernletiglng, lndion dit plãn þeen bindeñdd kracht heeft verkre.'

gen blnnen drle ¡aar na ds we¡gering of do vernietiging van

dE vergunnlng.

Wordt een vsrgunnlng gewelgerd of vernletgd om de enlgo
rêden dat het ontwerp van streek- o, gewestplan strijdig ls met
ds vergunnlngsaanvraag, dan vervalt ds we¡ger¡ng of do ver-

nlellglng lndien het streek- ol gewestplan geen þlndende kracht
heeft verkregen b¡nnsn dr¡o Jaar na ds lnwêrklngtred¡ng van hot
m¡n¡stêrleel beslult,

Wordt een vergunnlng gewelgerd of verniet¡gd om de enlgo
redên dat de Koning tot de herziening van eon plan van aanleg
heeft besloten, dan vorvalt de welgering of do vernietiging indien

het nieuwê plan geen bindende kracht heeft vorkregen binnen
drlo ,laar na ¡nwerklngtred¡ng van het koninklijk besluit tot her-

zienlng.

ln de drlo gevallen wordt, op verzoek van de aanvrâger, ovêr
ds oorspronkelijke aanvraag, een n¡euwe bgsllssing genomen,

dle bil wolgsrlng nlet meor op de genoemdo reden gegrond

mag zlln.

Art. 54. S 2. Van do met toepasslng van de arlikelsn 45 en

46

afgeg€von vergunning mag gebruik worden gemaakt, lndien binn€n twlntig dagsn t9 rskenen vanaf do konnlEgeving ervan, do

gemachtlgde âmblenaar gê€n besllssing tot schorsing van do

vergunn¡ng ter k€nnls van de aanvraggr heeft gebracht. Do ver.
gunnlng moot d€zð paragraaf ovôrnemen.
Art. 57 S 1. (
) De ln arlikel 54 bedoelde tormtjnen
worden evenwel vordubbêld.
Art, 54. S 4. E€n medodellng dle te kennen geefl dal ds vorgunnlng afgegeven ls, moet op het lerro¡n wordon aangeplakt door

do aanvragor, hetz¡l, wanneer het een werk betreft, vôór do

aanvang van het wsrk en ti¡d€ng de gehele duur efvan, hetz¡j,

verr¡cht wordon.

de verhur¡ngen worcit goleverd door kennisgev¡ng aan het college
van do uittrel(sels uil de akten, dis door de notaris of dg ontvan-

eigendom aangegoven,
De vorkavelingsvergunnlng,en het verkavellngsplan woidôn als
biilagcn bij dio akte gevoegd om, samen mel de akte on ten
verzoeks van ds notaris dis de akte heeft verleden, blnneh twee
maanden na het verli¡den ervan, te worden ovetgeschreven op
het hypotheekkantoor van het arrondlssomenl waai de goedereir
zi¡n gelegen. Do overschrijv¡ng van het verkavelingsplan mâg
u/orden vervangen door de neerlegglng op het hypotheekkantoor van een ooor de notaris gewaarmerl(te afdruk van dat plan,
Heelt een elgenaar van eon kavel êen wilzlglng van de verkave.
¡¡ngsvergunning verkregen, dan moet evenzo, op zlin vorzoek,
voor een notaris akte worden vèrleden van de wljziglngsn d¡e
worden aangebracht ¡n de verkaveling van de stukk€n grond ot
ln do lasien van de verkavellng. D€ akt€ moet d€ kadaslralo
cmschrijv¡ng van de goederen op hêt tljdstlp van het verlljdgn
vermelden, alle eigenaars van de ln de verkavellng b€grepen
percelen ldent¡ficelon in ds vorm bepaald in arlikEl 12 van de
wot van 10 oktober 1913, en hun tllêl Vâni elgeridom aangeven ;
zl! moet eveneens êen nauwkoúrlgs'oÞgave vah dô ovetþohrl¡ving der verdelingsakte van de stukkên .grohd bevätten; De.besliss¡ng tot wi,lzlging van de verkavelingsvergunning. en, ln ,voorkomend geval, hot nleuwo verdel¡ngsplan wordeä als blJlage
bij d¡o akte gevoegd, om samên met deze aktg to worden ovorgeschreven zoais ln het vorige lid ls bopaald.
Art. 57. S 7. Fieclame met betrekklng tot €en verkavellng mag
n¡et worden gemaakt dan met vermêldlng ván de.gemeentó waar
de vorkaveling gelegsn ls, alsmedo van de datum en h6t nummer van do vorgunning.
Art. 57bls S 4, De vergunnlng betreffend€ d€rgelljke verkav€lln.

gon vervall lndien de vergunninghouder de

De

D6

Vanwega

voorgeschreven

werken en laston blnnon vijf Jaar na de afgifte van d€ vs¡gunning. nlel heeft ultgevoerd ol de v(,rgiste flnanclðle waarborgon
ni€t heeft verschafl,

h€l colloge:

t 7 sEP. l9$l

op de pErceels.

artlkel€n 58, 59

(6) Dlt artlkel moet een duidelijke.omsc.hrllvlng g€vên van €lke faso afzonderli¡k, en voor elks fase bulton dE €6rste, hot illdsilp

aangoven waarop d6 vi¡fjar¡gs vervaltermlin lngaat.

Ref.
Ref.

Gemeentebestuur van 3'13Ó.Begijnendíjk

Provincie Brabant

nr. 18/90
Stedebouw nr. L6N/nz
gemeente

In drievoud op t,e maken
Ter post

aangetekend

KENI{TSGEVING NOPENS EEN BESLISSING VAI.¡ EEN

MXMÑIN{MONM(

VEPIKAVELTNCSAA}WRAAG

M

art.

54 en 57 der wet van 29.03.62 houdende organisatie van de
ruimtelÍjke ordening ên van de Stedebouw, gewijzigd bij de wetten van 22.Q4,7Q
en 22.1,2.70, hebben wij de eer U, hierbijgevoegd, een exemplaar Le laten geworden van de beslissing van ons schepencollege in datum van :
17.@.LW
Overeenkomstig

houdendemigreariægofucrmgrlmirq>o<
rilEi¿romiøgr

verkavelÍngsver gunning

I.lij achten het nuttig

aandacht te vestigen op de
na deze beslissing overgedrukt worden.
Uw

wettelijke bepalingen die

MeL hoogachting,
i'lamens het. schepencollege,

De Secre

1 ex. aan de verzoeker :

De Burgemeeste

Þ

Haes

touisa

._ straat, nr.

Halt+
31æ

Besi.jnerdift

1 ex. aan de Heer Directeur van heL Bestuur
voor Ruintelijke Ordening tsrebant - AR0L
Blijde Inkomststraat, 105
3000 Leuven

39

llr. dossfer geme€nte

Gemeentebestuur van
3130, BegiJnendlJk

Nr. dossier

-

OMVANGSTBEUI JS

_V.

l8r'90

Sredebouw

EP.KAVELINGSAA¡.TYRÂAG

(Art. 53, wet van 29.03.1962, gewijzigd bfj wet 22.10,L970
door art. 57 S I tc¡epasseliik sesteld voor verkavelen).
Het College van Burgemeester en Schepenen bevestÍgt heden ontvangen te hebben
De Haes Louí
van l,f.
nr.i9wonende te 3130 Begi-inendi ik
Haltestraat
,
eigenaar - gexølmaqkEkgüxfumxdc:rxign"'øøor van de alhier gelegen gronden, wijk
Vennestraa t kada s traa 1 bekend sectie
nr
De aanvraag

bevat

:

1) een vraag om een vergunning tot verkavelen (in drievoud) ;
2) de nodige stukken voorgeschreven bij Ministrieel Besluit van 06.02.1971 t,ot
vaststelling van de voorwaarden waaraan een dossier betreffende een verkavelingsaanvraag moet voldoen on als volledig te worden beschouwd ;
3) de door de gemeente verlangde gegevens (art. t h) I'f.B. 06.02.7971
a. een nota met gedetallleerde berekening van de bruto-vloerindex (W) van
het of de gebouw(en) die op het perceel zullen worden opgericht, alsnede
van de woningdÍchtheid per !la. (M.0. 25.01.1968)
b.

handelingen opgesomd in
71 betreffende da behandeling
art. 4 of art,. 10 of art. 13 van het, K.B. 06.
n, ¡noet de aanvrager, vanaf de
en de openbaarnaking van de verkaveling
datu¡r van de definitieve beslissing
datum van onderhavÍg ontvangstbewijs
over zíjn aanvraag, op zijn perceel
bekenùraking (rnodel bijlage I K.B.
Aangezien de verkavelÍng betrekking heeft op werken

t. 6 of art.

06.02.L97t) aanplakkeß, op de Ín

15 van het, K.B. 06.02.1971 aan-

gegeven w:ijze.

en een verklaring van bekendnalcing werden even-

Een dubbeL van die

eens aan het dossier

d

Te BeglJnendijk,

de

30.07.1990

Bij Bevel :
De Secretarls

,ç

De Bur

Ëer

Bijlage 1a
Laston'en algemene Yoorwaarden
'¡ '

:

i¿

't

A. WEGENNET:

1. De nieuwe wegen, de wijziging en verbreding van bestaande wegen zullen aangelegd, uitgerust
en afgestaan worden aan de gemeente.

2.

ln artikel 57bis paragraaf 3 van de wet van 29 maart 1962 en latere wetswijzigingen tot op heden,

wordt bepaald

:

te koop zetten of verkopen, voor meer dan negen jaar te huur zetten of verhuren, dan nadat de hou'
der van de vergunning de voorgeschreven werken en lasten heeft uitgevoerd, of de nodige f inanciële waarborgen voor de uitvoering ervan heeft verschaft. De vervulling van deze formaliteit
wordt geconstateerd door een bewijs dat door het college van burgemeester en schepenen afge'
geven en bij ter post aangetekende brief aan de verkavelaar medegedeeld wordt. Het college
zendt aan de gemachtigde ambtenaar een afschrift var t tt t;';,vil:; '

3.

Er mag geen bouwvergunning afgegeven worden binnen de grenzen van de verkaveling of van een

fase van haar verwezenlijking, vooraleer de voorlopige keuring van de globale of bijzondere werken die er betrekking op hebben, door de gemeente heeft plaats gehad.

4.

B.

Behalve wanneer de uitrusting door de overheid is uitgevoerd, blijft de houder van de verkave'
lingsvergunning met de aannemer en de architekt tien jaar lang voor de uitrusting van de verka'
veling hoofdelijk aansprakelijk tegenover het Rijk, de provincie, de gemeente en de kopers van de
percelen, binnen de in artikelen 1792en2270 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde perken (artikel
57 bis paragraaf 3).

BESCHERMING TEGEN BRAND:

Het wegennet moet zodanig aangelegd en uitgerust zijn, dat het de circulatie, het stilstaan, de be'
die,¡ing en het gebruik van het materieel bestemd voor het blussen van branden en het redden van
slachtoffers toelaat, onverminderd de toepassing van de reglementering betreffende de brandbe'
vòitiging.
van teleloonverdeelkasten door de Regie van Telegrafie en Telefonie nood'
zakelijk wordt geacht, is de verkavelaar verplicht de nodige oppervlakte (met inÞegrip van de toegang

C. ln geval de installatle

tot het desbetreffend perceellkosteloos af te staan.
De verdeelkast zalzo mogelijk ondergronds gebouwd worden, ofwel harmonieus ingelijfd in de ge'
bouwen, ofwel op voldoende afstand van de bouwlijn geplaatst worden omringd door voldoende be'
plantingen. Deze last kan slechts gelicht worden in de veronderstelling dat de verdeelkast op het
voetpad kan geplaatst worden zonder gevaar voor de voetgangers.

D. tn geval nivelleringswerken voozien zijn mag geen verkoop geschieden vóór de uitvoering van het
geheel der werken overeenkomstig de aanduidingen van het verkavelingsplan en eventueel van bij'
lage ll.

fase 2

:

H^{-

l^

l.^+^-

,.^--

1-

L-!

)

t-

rl
De bomen, die in een goed staan waarvoor een verkavelingsvergunning ls afgegeven mogen nlet
-govol-d-rordcn-zonder-serrvoorafgaanderschriftelljke en-uitdrukketijke-vergunning-van-het-eollege
van burgemeester en schepenen (artlkel 44van voornoemde wet).

E.

F.

voorschriften vullen elkanderaan
ln geval van tegenspraak is het de geest van de verkaveling die voorrang heeft.
De graf ische aanduidingen van het plan en de stedebouwkundige

G. Behalve in het geval van het verkavelingsplan het uitdrukkelijk anders zou aanduiden moeten
a) de zijgrenzen loodrecht staan op de rooilijnen

:

b) al de percelen een rechtstreekse en afzonderlijke toegang hebben tot de weg.

Deze toegang moet

een minimum breedte hebben van 4 m.

Opmerklngen

1. Wljzlglng van de verkavelingsvergunning wordt geregeld bij artikel 57 paragraal2van de wet

2.

Ðø beteugellng van de mlsdrijven maken het voorwerp uit van de artikel 64

tot 69 van de wet.

Onderhavige bijlage maakt integrerend deel uit van het advies van de gemachtigde ambtenaar.

Leuven,
€+-Ðireût€'ur,

Þ€-

i fi,

\,';1,1.

:if

;

\rt[Ll-ìË

I

Bijlage 1b

STEDEBOUWKU

E VOORSCH RIFTEN

N DIG

'\

.'

:2

1. Bestemming en plaatsing.'
a) Tenzij het tegendeel is aangeduid op de plannen van de verkaveling of in de voorschriften van de
gebeurlijke bijlage ll mogen de constructies slechts bestemd zijn voor residentieel en familiaal
gebruik. Ze moeten voldoen aan de minimum normen voorgeschreven door de wetgeving op de
bouwpremies. Op ieder perceel mag slechts één woning toegelaten worden. Gebouwen met
meerdere woongelegenheden zijn uitgesloten.

b) Niettegenstaande eventuele wijzigingen gebracht aan de grenzen van de percelen, mogen de afmetingen van de gebouwen de maxima niet overschrijden die voortvloeien uit de plannen van de

c)

De bestaande bomen mogen niet geveld worden zonder machtiging :ze moeten aangegeven worden in de bouwaanvraag. Op de plaatsen aangeduid op de plannen van de verkaveling mag geen
enkele boom geveld worden, tenzij dit, in verband met de veiligheid, volstrekt noodzakelijk is op
voorwaarde dat hij door een nieuwe aanplanting wordt vervangen.

2. Achteruitbouwstroken vanal de wegenis.
a) Ze dienen te worden beplant op de helft van hun oppervlakte

b)

De afsluitingen moeten bestaan uit levende hagen van maximum één meter hoogte of lage muurtjes van ten hoogste 0,40 m. lngangspijlers zijn toegelaten.

c)

Het peilvan het grondvlak mag niet lager liggen dan het peilvan de stoep (voetpad)en moet aansluiten op het peil van de tuin zonder dat de helling 8/4 mag overschrijden.

d)

De loggia's mogen op de helft van de breedte van de gevel niet meer dan 0,60 m uitsteken. De bordessen van de ingang mogen in de achteruitbouwstrook niet meer dan 1 m boven het peil van de
grond liggen en op minder dan 0,60 m van de grens die met een gebouw mandelig is.

e)

De particuliere ingangen mogen niet onder het algemeen peil van de stoep (voetpad)aangebracht
worden.

f)

Behoudens andere aanduidingen in de gebeurlijke bijlage llzijn, in de achteruitbouwstroken, de
afritten naar garages slechts toegelaten met een helling van maximum 4 o/o en dit over een afstand van 5 m gemeten vanaf de rooilijn een vertrekkende op hetzelfde niveau als het voorliggend
voetpad.

3. Zone voor tuinen

:

a) Zone voorbehouden voor beplantingen, bevloeringen op beperkte oppervlakte zijn toegelaten alsmede kleine constructies (beschuttingen en versieringen)die tot de normale uitrusting van een
tuin behoren voor zovet ze op minimum 2 m van de perceelsgrenzen worden opgericht. De architectuur moet in harmonie zijn met deze van het hoofdgebouw.
Tenzij het tegendeel is aangeduid op de plannen van de verkaveling of in de voorschriften van de
gebeurlíjke bijlage ll, is per kavel één bijgebouw (tuinhuisje, serre, berging) met volgende beperkende afmetingen toegelâten : oppervlakte 6 m2, kroonlijsthoogte 2,6 m, nokhooge 3,5 m. Alleen
verzorgde constructies in degelijke materialen zijn toelaatbaar; inplanting minimum 2 m van de
perceelsgrenzen. De oprichting van het bijgebouw mag niet aangevat worden vÓór de werken van
het hoofdgebouw.
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b), Het natuurlijk peil van'de grond of het peil dat werd genormaliseerd volgens een gemeeÀ.
pelijk goedgekeurd plan mag niet worden gewijzigd op minder dan 0,50 m afstand van de eigè,,.
domsgrenzen. De tpfuds, de steunmuren en de terrassen mogen niet hoger zijn dan 0,50 m ten
overstaan van het natuullijk of genormaliseerd grondpeil. De overgang tussen twee verschillende
niveaus (taluds) dient te geschieden door een hellend vlak van maximum 8/4.
Wanneer het plan gegroepeerde constructies voorziet, zijn de scheidingsmuren die niet hogerzijn
. dan2 m en waarvan de diepte niet meer is dan 3 m, toegelaten aan de achterkant van de constructies in het verlengde van de mandelige muur van de gebouwen.

c)

d) Behoudens

een andere afsluiting uitdrukkelijk wordt toegestaan, zijn alleen toegelaten

:

1. levende hagen van maximum

2.

1,50 m hoogte;
galen van maximum 1,20 m hoogte met 1 of 2 dwarsliggers en eventueel een muurtje van 0,40 m

4. Welstand van de gebouwen

:

De gevels, de buitenkanten en de bedekkingen van een constructie of van een groep constructies
zullen volgens éénzelfde architecturale stijlworden opgericht, gebouwd met dezelfde materialen en

moeten in harmonie zijn met de omgeving.

a) de hoogte en prof ielen van de verschillende constructies die een geheel vormen moeten gelijk zijn
of in volledige harmonie onder elkaar.

b) Behoudens bijzondere aanduidingen

op de plannen van de verkavelingen en eventueel in de voor-

schriften van de gebeurlijke bijlage ll, zullen

:

1. de materialen voorde buitenbekleding, devolgendezijn:ruwe baksteen, hardsteen, breuksteen, met uitsluiting van gelijk welk materiaal dat zou schaden aan het eenvormig aspect van
de constructies of het algemeen karakter van de omgeving. Alleenstaande constructies mo'
gen in heldere tonen geschilderd worden ;
2. de daken belegd worden met pannen, natuurlqien of kunstleien van hetzelfde formaat en de'
zeltde kleur als de eerste, of met dakstro voor alleenstaande villa's op voldoende afstand ge'
legen van de overige constructies. De daken zullen minstens twee dakvlakken hebben waarvan de'h_elling ligt tussen 25 en 50" afwaarts naar de buitenmuren van de constructie.
o) Voor gesloten en halfopen bebouwing moeten de schouwen minstens 2 m verwijderd blijven van
de voorgevel.

d) Worden toegelaten loodrecht geplaatste dakvensters die achteruit worden aangebracht ten op'
zichte van de gevelvlakken, en dit over een breedte van maximum 213 van de betrokken gevçl.van
op minstens één meter af stand van de randen van deze gevel. Zij mogen niet hoger zijn dan 1,20 m
tenzij de welstand van het gebouw het anders toelaat.

e) Alle buitenkanten van de daken zullen, volgens het geval, voorzien worden van kroonlijsten,
goten, boordpannen of boordschaliën.
Onderhavige bijlage maakt integrerend deel uit van het advies van de gemachtigde ambtenaar
Leuven.,
De gemachtigde am
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Stedebouwkundige voo.r_e-chriften

fn

verv-an8ing van fle voonge]eßde.

A, þste¡¡¡qþg ¡ kqvel 1_en 2 per heye! _é_én allleeneteende eengezfnswonfng
met LandeJ.lJk karakter en max. twee bouwlagen.
B. Inplantfng : bouwlfJn en zíJdeJ.lngse bouhrvrlJe stroken zoals voorgeeteld
I
t pJ.an.
C. Gabanlten : -hoogte tussen nonmaal grondpefl en kroonlfJst mln.
-daken en matenfaLen : zle bfJlage 1b
bouwdlepte max. 15

D. Strook voor tufnen

m

op

2,5Om-max.6m

voon gell.Jkvloers

:

Een afzonderLfJk dlenstgebouv¡ met zelfde materl.alen als het hoofdgebouw is toegelaten
op mln. 2m afstand van de per.ceelegrenzen en 5 à 10 m achter het hoofdgebouw. Dtt
gebouw kan alleen dienstfg ziJn aLs garage of bergpJ.aats en dtent beperkt tot max.
3Om2 bebouwd oppervl.akte, max. 3m onder kroonliJst.

E. Aehtenuitbouwstrook

:

Zie blJlage Ib, doch toegangen onder het etraatpeil
Onderhavfge biJLage maakt integrerend

zJ.Jn verboden.

deel ult van het advles van de gemachtigde

ambtenaar.

Leuven,

¡s
Oa+*:re+etc+t¡r

Fr. VAN DË VELDF

\rl.a.///

sii),

igg0

