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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN
VERKAVELINGSVERGUNNING
Gemeente: Diest, 5de Afdeling (Schaffen), Sectie O, nrs. 283 C2, F2, G2.
Diestsebaan 71

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING
1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)
1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)
Toelichting_
Rekening houdend
omgeving
wordt
eengezinswoningen.

Stedenbouwkundig voorschrift
met de directe Voor alle loten : eengezinswoningen; ook zorgwonen kan hier
geopteerd
voor toegelaten worden.

1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)
Toelichting
Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals
nevenbestemmingen vreemd aan de
woonfunctie zelf.

Stedenbouwkundig voorschrift
Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals
kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening en ambacht zijn
toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan
is:

Slechts een beperkt gedeelte van de 1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie;
woning kan ingericht worden als 2° de complementaire functie beslaat een geringere
nevenbestemming. Het accent van de oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale
verkaveling ligt immers op 'wonen'.
vloeroppervlakte van 100 vierkante meter.
1.2. BESTEMMING BIJGEBOUW(EN)

Toelichting
Geen verdere toelichting nodig.

Stedenbouwkundig voorschrift
In deze zone mag enkel een tuinhuisje of berging worden
gebouwd; max. 12 m2.
Voor lot 1 : in de zijtuinstrook mag een garage of carport
opgericht worden, voorgevel op min. 5 m achter de voorgevel
van de hoofdbouw, dit mits een ondertekende
akkoordverklaring van de eigenaar van het aanpalend
perceel.

1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE

Toelichting
Stedenbouwkundig voorschrift
Teneinde voldoende groen te behouden
Private tuinen, oprit
in
er
de
verkaveling,
moeten
groenaanplantingen gebeuren en behouden
bli'ven in het niet bebouwde * edeelte.
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2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN
2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN)
2.1.A. TYPOLOGIE
Toelichting
Geen verdere toelichting nodig.

Stedenbouwkundig voorschrift
Gesloten en half-open bebouwing,
zoals weergegeven op het verkavelingsplan.

2.1.B. INPLANTING
Toelichtin
Stedenbouwkundig voorschrift
Van deze maat kan niet afgeweken worden. Op het verkavelingsplan wordt de zone voor het hoofdgebouw
vastgesteld :
Voor lot 1: max.15 meter diep. Voorgevellijn op 10 meter
uit de wegas van de Kleinbaan.
Inplanting van de vrijstaande zijgevel: op min. 3 m uit de
zijgrens.
Te bouwen tegen de wachtgevel van huisnr. 50.
Voor loten 2-3-4: max. 12 meter diep. Voorgevellijn op 18
meter uit de wegas van de Diestsebaan.
Inplanting van de vrijstaande zijgevels: Op min. 3 uit de
zijgrenzen.
2.1.C. BOUWVOLUME
Toelichtin~

Stedenbouwkundig voorschrift

Geen verdere toelichting nodig.

GABARIT

Voor alle loten : kroonlijsthoogte : gemeten van het
trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst of de
onderkant van de dakoversteek : max. 7 m.
Voor loten 2, 3 en 4 : tot op een diepte van 9 m: dezelfde als
die van de voorgevel; tussen 9 m en 12 m diepte: maximum
dezelfde hoogte als die van de voorgevel. De op te richten
woningen moeten dezelfde kroonlijst- en nokhoogte
hebben, en dezelfde dakhelling. Dit wordt door de eerste
bouwaanvraag bepaald.
Voor lot 1 : tot op een diepte van 9 m: dezelfde als die van de
voorgevel; tussen 9 m en 13 m diepte: maximum dezelfde
hoogte als die van de voorgevel; eventuele overige diepte:
maximum: 3.50 m
VLOERPEIL
Max. 0.4 meter boven straatniveau.
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2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM
Toelichting
Geen verdere toelichting nodig.

Stedenbouwkundig voorschrift
GEVELMATERIALEN
1. voor gevels: Naast het gebruik van gevelsteen (al dan niet
bepleisterd of geschilderd) wordt het gebruik van andere
materialen (natuursteen, staalplaat, aluminium, hout, koper,
e.d.) toegelaten voor kleinere onderdelen (max. 25 % van
het geveloppervlak) en mist esthetisch verantwoord.
Geen vrijstaande blinde gevels
2. voor bedekking van schuine daken: pannen, leien, zink, riet,
koper
Plaatsing van energiebesparende
elementen zoals
zonnepanelen en/of zonneboiler is toegelaten.
Voor bedekking van platte daken: gezien de grote keuze uit
materialen wordt hier geen beperking opgelegd.
Bij het voorzien van zonnepanelen en/of zonneboiler op platte
daken mag de maximale hoogte van 1 meter niet
overschreden worden.
DAKVORM
Zadeldak (eventueel uitgevoerd als half schild- of wolfsdak)
verplicht, diepte min. 9 m diep vanaf de voorgevel; daarachter
plat dak mogelijk..
Helling van de dakvlakken: tussen 35 ° en 55°

2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN)
2.2.A. INPLANTING
Toelichting
Stedenbouwkundig voorschrift
Gezien de geringe diepte van de percelen Enkel tuinhuisje of berging toegestaan, max. 12 m2.
wordt het oprichten van bijgebouwen
beperkt..

2.22. BOUWVOLUME
Toelichting
Stedenbouwkundig voorschrift
De hoogte van de bijgebouwen wordt De kroonlijsthoogte van de bijgebouwen is maximaal 3,5
beperkt, zodat de hogere hoofdgebouwen meter.
beeldbepalend zullen zijn voor de
verkaveling.
2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM
Toelichting
Dit hoeft geen toelichting.

Stedenbouwkundig voorschrift
De hoofd- en bijgebouwen moeten één architecturaal geheel
vormen.
Plat dak of zadeldak (eventueel uitgevoerd als half schild- of
wolfsdak).
Bij zadeldak : oprichting op min. 2 m van de perceelsgrens;
helling van de dakvlakken: tussen 35 ° en 55°
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2.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN
Toelichting
De gewestelijke verordening hemelwater
uiteraard
nageleefd
worden.
moet
Bijkomend worden er maatregelen getroffen
inzake de aan te leggen verhardingen.

Stedenbouwkundig voorschrift
Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende
materialen of materialen toegepast met een brede voeg.
Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de
terrassen toegelaten (max. 30 m2) mits ze afwateren naar de
tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is.

3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE
3.1. RELIEFWIJZIGINGEN
Toelichting
Stedenbouwkundig voorschrift
Het gaat om een zeer vlak terrein, waar Reliëfwijzigingen worden enkel toegestaan voor het oprichten
reliëfwijzigingen niet wenselijk zijn.
van en het toegang nemen tot de op te richten gebouwen.

3.2. VERHARDINGEN
Toelichting
Stedenbouwkundig voorschrift
Het is de bedoeling het groene karakter van Verhardingen moeten beperkt blijven tot de bouwzone voor
hoofdgebouwen.
de verkaveling te bewaren.
Noodzakelijke voorzieningen voor tuinpaden en oprit mogen
voorzien worden, omrand door groenaanleg. Buiten deze
bouwzone dient de tuin aangelegd te worden met groenaanplantingen.
Aanleg van een buitenzwembad is toegestaan.

3.3. AFSLUITINGEN
Toelichting
Stedenbouwkundig voorschrift
Er kunnen voldoende hoge afsluitingen
AARD en AFMETINGEN
voorzien worden nodig om privacy te Hagen, draad, schutsels, e.d. worden toegestaan op de
garanderen.
perceelsgrens, met een maximale hoogte van 2 meter.
In de voortuinstrook : max. 1 m hoogte.

Getekend "Ne varietur" als
bijlage aan een akte verleden
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