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1 1 .  V e r o r d e n e n d  g r a f i s c h  p l a n  e n  v e r o r d e n e n d e  s t e d e n b o u w k u n d i g e 
v o o r s c h r i f t e n

Enkel de tekst in de kolom ‘verordenende voorschriften’ is bindend. De tekst in kolom ‘toelichting’ dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften te worden gelezen, maar 
zijn niet verordenend. De toelichting dient als interpretatiekader. 
De algemene voorschriften gelden voor alle bestemmingszones. In de zones waar de inhoud van een voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de betreffende zone is dit voorschrift 
logischerwijs niet van toepassing.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

0.     Algemene voorschriften

0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien van de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. Volgende aandachtspunten 
zijn belangrijk: beeldkwaliteit, kwalitatief openbaar domein, zuinig en compact 
ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke context, impact op de 
verkeerssituatie, kwalitatief en gepast materiaalgebruik, privacy en bezonning.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft 
ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreffende 
bevoegde overheid om hierover te waken.

De kwaliteit van het openbaar domein wordt beoordeeld in relatie tot de functies en 
de bebouwde omgeving die erbij aansluiten. 

Zuinig en compact ruimtegebruik: dit heeft ondermeer betrekking op het bundelen, 
stapelen of schakelen van bouwvolumes.

Inpassing in de landschappelijke context: dit gaat niet enkel voor aanbrengen van 
buffergroen, maar dit kan ook bijvoorbeeld worden nagestreefd door het kwaliteitsvol 
afwerken van gevels, het beperken van kleur- en materiaalgebruik, het creëren van 
contrasten tussen bebouwing en beplanting, ... 

0.2 Constructies en inrichtingen van openbaar nut

Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse 
constructies en inrichtingen van openbaar nut toegelaten, voor zover ze in hun 
uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het 
normale gebruik van de betrokken zone. 

Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar nut: straatverlichting, 
straatmeubilair, bushaltes, gas- of elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen, 
rioleringen en andere ondergrondse nutsleidingen en constructies, ...

0.3 Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen

Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen die vergund (geacht) zijn 
en afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, mogen in stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd worden op 
voorwaarde dat de afwijking niet toeneemt.

Uitbreiden of herbouwen van bestaande gebouwen buiten de gestelde 
voorschriften is enkel toegestaan als dit omwille van technische of hygiënische 
redenen nodig is. 

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling.

De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de 
bijgebouwen.

Uitbreiden van bestaande gebouwen buiten de gestelde voorschriften omwille 
van technische of hygiënische redenen: bvb. het uitbreiden van sanitair bij een 
horecazaak om aan de wetgeving terzake te beantwoorden. 

0.4 Integraal waterbeheer en waterhuishouding

Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming 
te zijn met de principes van het integraal waterbeheer zonder een abnormale 
belasting van het watersysteem. In het bijzonder wordt gewerkt via het principe 
van vertraagde afvoer van het hemelwater waarbij de volgende hiërarchie wordt 
gevolgd: opvangen hemelwater voor herbruik, infi ltratie in de grond, buffering van 
het verzamelde regenwater.

Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar binnen 
alle bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk doen aan de 
kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen de 
bouwzones, moet beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, 
infi ltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.

0.5 Bij de inrichting, de aanleg en het beheer van groen moet ervoor gezorgd worden 
dat dit groen streekeigen, biodiversiteitsrijk en bij voorkeur bijenvriendelijk is.

0.6 Constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie
Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse 
constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie toegelaten, voor zover ze 
in hun uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en 
het normale gebruik van de betrokken zone. 

Voorbeelden van constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie zijn onder 
meer fotovoltaïsche panelen, zonneboiler, alternatief verwarmingssysteem d.m.v. 
warmtekrachtkoppeling, warmtepompen, warmtenetten, ...  
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

Zone 1: Zone voor gemengde functies hoofdcategorie: wonen
subcategorie: woongebied

1.1 Bestemming

De zone is bestemd voor gemengde functies waar wonen en aan het wonen 
verwante activiteiten en voorzieningen nevengeschikt zijn aan elkaar.  

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: 
handel, horeca, kleinschalige bedrijven, kantoren en diensten, openbare en 
private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele voorzieningen, 
recreatieve voorzieningen, openbare en private groene en verharde ruimten.

Volgende activiteiten worden niet toegelaten, noch als hoofdfunctie, noch als 
nevenfunctie:
• grootschalige kleinhandel groter dan 1.000 m² vloeroppervlakte;
• grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving;
• milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven;
• seveso-inrichtingen, als bedoeld in artikel 3 §1 1e lid van het 

‘Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken’.

In deze zone wordt een verweving van functies nagestreefd. Alle toegelaten 
activiteiten en voorzieningen kunnen als hoofdfunctie of als nevenfunctie voorkomen, 
zowel in hoofdgebouwen als in bijgebouwen:
• Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, 

garages, ...

• Handel: voedingzaak, kledingzaak, buurtwinkels, kleine supermarkt, 
grootschalige kleinhandel, ... 

• Horeca: hotel, restaurant, café, ...

• Kleinschalige bedrijven: stapelplaatsen, ambachtelijke bedrijven, K.M.O., bv. 
autogarage, interieurzaak met werkplaats, stapelplaats voor een timmerman, ... 

• Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, rust- en 
verzorgingsinstellingen, ...

• Socio-culturele voorzieningen: buurthuis, cultureel centrum, 
gemeenschapscentrum, voorzieningen voor jeugdwerking, eredienstgebouw, 
bibliotheek, volkstuintjes, ...

• Recreatieve voorzieningen: (indoor) speelpleinen, sportvelden, sport- en 
fi tnesscentra, bowling, zwembad, ...

• Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en 
fi etspaden, …  

• Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, …

• Private groene en verharde ruimten: private tuinen, terrassen, private parkings, 
garagewegen, tuinpaden, ...

1.2 Bouwvoorschriften

• Gebouwen zijn maximum 3 bouwlagen hoog of een equivalente bouwhoogte 
van maximum 11 m hoog.

• Bijgebouwen zijn maximaal 5 meter hoog.
• De dakvorm is vrij te kiezen.
• Ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten. 

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale 
bruto-hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto- 
hoogte van 3,5 m. Het hoofdvolume kan ook in een equivalente bouwhoogte worden 
toegelaten: bvb. een gebouw dat intern slechts één bouwlaag is, maar waarvan het 
externe gabariet even hoog is als een gebouw van 3 bouwlagen (ca. 11 m hoog). 

Een ondergrondse bouwlaag is bijvoorbeeld een bergingskelder of een parkeergarage.

1.3 Uitwendig voorkomen 
Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het uitwendig voorkomen en 
de architecturale kwaliteit van het geheel van de gebouwen. Dit impliceert dat:
• er moet worden gestreefd naar een ruimtelijk samenhangend geheel; 
• een harmonieuze samenhang van de gebruikte gevelmaterialen en kleuren 

moet worden nagestreefd. 

1.4 Stapelen van goederen
De opslag van goederen dient maximaal binnen de gebouwen te worden 
georganiseerd. De opslag in open lucht is toegelaten, maar dient esthetisch 
afgeschermd te worden.

Het esthetisch afschermen heeft als doel de beeldkwaliteit van zowel het straatzicht 
als de zichten vanuit de zij- als achterliggende percelen te vrijwaren. Hiervoor worden 
bij voorkeur groenschermen gebruikt:
• draadafscherming met inheemse klimplanten,
• een inheemse haag of inheemse bomenrij.

1.5 Parkeergelegenheid voor niet-woonfuncties
Alle parkeerruimte, stationeer- en circulatieruimte voor alle wagens van 
het personeel en de bezoekers (zowel voor personenwagens, bestel- en 
vrachtwagens als fi etsen) moeten op eigen terrein worden opgelost. Een 
overzicht van de parkeerbehoefte en -aanbod dient te worden gemotiveerd in 
een parkeernota die bij de vergunningsaanvraag wordt gevoegd. Deze nota 
is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede 
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.

Er dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein te worden aangelegd, om te 
voldoen aan de eigen parkeerbehoeften. 
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

Zone 2: zone voor wonen met beperkte 
nevenfuncties

hoofdcategorie: wonen
subcategorie: woongebied

2.1 Bestemming

De zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. Binnen deze 
zone vormen wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde 
ruimten de hoofdfuncties. 

Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: kantoren, diensten 
en kleinschalige logies.

De oppervlakte van een nevenfunctie bedraagt minder dan de helft van de totale 
bruto-vloeroppervlakte van het volledige hoofdgebouw. Enkel nevenfuncties, 
inpasbaar in de omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking worden 
toegelaten. De nevenfuncties zijn niet toegelaten in bijgebouwen. 

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, ...

Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en fi etspaden, 
…  
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, …

Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private 
parkings, garagewegen, tuinpaden, ...

Kantoren en diensten: kapsalon, verzekeringsmakelaar, huisarts, ...

2.2 Bouwvoorschriften

• Het hoofdvolume bedraagt maximum 2 bouwlagen + een bewoonbare 
dakverdieping. De dakverdieping kan worden voorzien onder een hellend 
dak of onder een plat dak met teruggetrokken bouwlijn. Een dakverdieping 
met een plat dak moet binnen het gabariet van een denkbeeldig hellend dak 
blijven. De dakvorm is vrij te kiezen.

• Eén bijkomende ondergrondse bouwlaag is toegelaten. 
• Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale 
bruto-hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto- 
hoogte van 3,5 m.

Een ondergrondse bouwlaag is bijvoorbeeld een bergingskelder.

Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, serres, ...
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

Zone 3: zone voor recreatie hoofdcategorie: recreatie

3.1 Bestemming

De zone is bestemd voor recreatie.  

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het 
realiseren van deze bestemming, zijn toegelaten.  

Voorbeelden van recreatie zijn: een zwembad, voetbalveld, speelruimten en 
voorzieningen voor activiteiten voor jeugdwerking, tennisvelden, plas voor 
waterrecreatie, manege, een voetbalstadion.

Recreatieve constructies en inrichtingen omvatten ook alle publieke parking, 
wandel- en fi etspaden, tribunes, verkleedruimtes, uitrusting van sportvelden 
(verlichting, doelpalen, schuilhuisjes, afsluitingen, ...) en andere permante of tijdelijke 
accommodatie om de zone uit te baten.

3.2 De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten:

• de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het 
natuurlijk milieu en van de landschapswaarden;

• het herstellen, aanleggen of verplaatsen van openbare wegen en 
nutsleidingen.

3.3 Bouwvoorschriften 

De gebouwenvolumes mogen maximaal 15 m hoog zijn.  

Uitzonderingen op deze maximale bouwhoogte kunnen toegelaten worden voor 
technische installaties en constructies, die geen gebouwen zijn en passen binnen 
de hoofdbestemming als recreatiegebied. Deze moeten oordeelkundig worden 
ingeplant, rekening houdende met de omliggende functies en zonering. 

Voorbeelden van uitzonderingen:
• verlichtingsmasten
• staande wip (28 m hoogte)
• ...

3.4 Inrichting

Bij de inrichting van de zone dienen volgende principes te worden gevolgd: 
• de zone wordt hoofdzakelijk ingericht voor sport- en recreatieterreinen in 

open lucht;
• er geldt een maximale bebouwingsgraad van 20%, te verrekenen over de 

totale oppervlakte van de zone; 
• de bebouwing wordt zo veel als mogelijk geclusterd;
• de architectuur van de constructies is in harmonie met de omgeving en is 

eenvormig inzake uitzicht, bouw en materialen;
• het terrein is landschappelijk geïntegreerd in haar omgeving, zowel naar het 

landschap toe als naar de omgevende bebouwing;
• de autocirculatie wordt binnen de zone tot een minimum beperkt, met extra 

aandacht voor de toegankelijkheid voor voetgangers en fi etsers.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

Zone 4: zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen

hoofdcategorie: gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

4.1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen, met specifi ek het gemeentelijk containerpark (of 
afvalstoffenpark) en de gemeentelijke technische diensten en depot.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het inrichten 
en onderhouden van deze bestemming zijn toegelaten.

4.2 Bouwvoorschriften

De bouwhoogte en de stapelhoogte in open lucht bedragen maximaal 5 meter 
hoog.  

Binnen de overdrukzone (zie artikel 10) is een maximale bouwhoogte van 10 
meter toegestaan.

Technische constructies zijn toegestaan.

Stapelzones, bebouwing en technische constructies worden ingeplant zodat ze 
minimale overlast veroorzaken voor de omliggende zones. 

Technische constructies zijn vaste constructies nodig voor het veilig en kwalitatief 
uitvoeren van het programma.

4.3 Inrichting
Bij de inrichting van de zone dienen volgende principes te worden gevolgd: 
• het effi ciënt ruimtegebruik; 
• de maatregelen in functie van de (landschappelijke) integratie van de 

constructies en gebouwen in de omgeving;
• de invloed op de mobiliteit, de verkeersontsluiting en het parkeren;
• het zo ver mogelijk intern plaatsen van slagbomen, om zo de Etienne 

Balcaenstraat niet te belasten met wachtende wagens;
• de veiligheid van de fi etsers langs de Etienne Balcaenstraat;
• de invloed op de waterhuishouding en vertraagde afvoer van het hemelwater.  

Wat betreft de waterhuishouding wordt ook verwezen naar de aanwezigheid van 
ondergrondse leidingen van De Watergroep, waarmee ook zal moeten rekening 
worden gehouden bij de inrichting van deze zone.  

4.4. De ingebruikname van het gemeentelijk containerpark wordt gekoppeld aan de 
herinrichting van de Etienne Balcaenstraat.

Om het in- en uitrijden door bezoekers van het gemeentelijk containerpark op 
een verkeersveilige manier te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de Etienne 
Balcaenstraat wordt heringericht. Hierbij moet in het bijzonder aandacht worden 
besteed aan de verkeersveiligheid voor fi etsers. 
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

Zone 5: zone voor groenbuffer hoofdcategorie: overig groen
subcategorie: gemengd open-ruimtegebied

5.1 Bestemming

De zone is bestemd voor de ontwikkeling en de instandhouding van een 
landschappelijke groenbuffer, eventueel gecombineerd met waterbufferbekkens 
en -infi ltratiezones. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie 
van deze bestemming zijn toegelaten.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor 
zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de horticulturele waarden, 
landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaard blijven.

5.2 Inrichting

Deze zone is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang of kleine constructies in functie van het 
recreatieve gebruik en onderhoud van de groenbuffer.

Er dient een bouwvrije strook van 5 meter vanaf de oever van de Rijtgracht te 
worden vrijwaard in het kader van beek- en oeveronderhoud.  

Binnen de zone zijn fi ets- en wandelpaden met bijhorende inrichting toegelaten. 
De fi ets- en wandelpaden moeten aangelegd worden met waterdoorlaatbare 
materialen. 

Kleine speelpleinconstructies en reliëfwijzigingen zijn toegelaten, maar dit mag 
de natuurlijke systemen en de waterhuishouding niet storen.  

De groeninrichting bestaat uit streekeigen groen.

Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding tot de groenfunctie van het 
gebied. Het is een nevengeschikte functie.

Zone 6: zone voor landbouw in de ruime 
zin

hoofdcategorie: landbouw
subcategorie: agrarisch gebied

6.1 Bestemming

Het gebied is bestemd voor de landbouw in de ruime zin.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten.

Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsgebouwen en de 
woning van de exploitanten bevatten, alsook verblijfsgelegenheid, verwerkende 
en dienstverlenende activiteiten voor zover die een integrerend deel van het 
bedrijf uitmaken. 

Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied. Onder landbouw wordt verstaan, 
landbouw in de ruime zin van het woord, namelijk het beroepsmatig kweken van 
planten of dieren voor de markt en niet voor recreatieve doeleinden. Daaronder 
vallen veeteelt, planten- en bomenkwekerijen, akkerbouw, …

Verblijfsgelegenheid moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen: het gaat 
om verblijfsgelegenheid binnen de bestaande gebouwen en ondergeschikt aan het 
landbouwbedrijf. 

De zone bevat twee bestaande woningen, waarbij de ontwikkelingsperspectieven 
bepaald zijn in de Vlaamse CODEX voor Ruimtelijke Ordening. De basisrechten voor 
zonevreemde woningen blijven onverminderd van kracht.
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Zone 8:  zone voor buffergroen hoofdcategorie: afhankelijk van de bijhorende bestemmingzone, nl. 
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

8.1 Bestemming

De zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en onderhoud van 
buffergroen tussen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen en de aanpalende functies.

 

8.2 Inrichting

Deze zone is minimum 5m breed langs de grens met de zone voor recreatie en 
ook langs de grens met de zone voor landbouw in de ruime zin. 

Langs de grens met de zone voor wonen met beperkte nevenfuncties is deze 
zone minimum 10m breed. 

De zone voor buffergroen moet ook op een zodanige manier ingericht worden 
dat het geluid en zicht tegengehouden wordt. Dit kan op verschillende 
manieren worden aangelegd: met een combinatie van hoog- en laagstammige 
groenelementen, met groentaluds, met een geluidswerend scherm met 
groenelementen.

 

8.3 Beheer

De gemeente Avelgem staat in voor de aanleg van de zone voor buffergroen.  

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

Zone 7: zone voor openbare wegenis hoofdcategorie: afhankelijk van aanpalende bestemmingzones

7.1 Bestemming

Deze zone is bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die 
openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op 
de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende 
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, openbaar vervoer, 
lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, 
de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, 
de geluidswerende constructies, voetgangers- of fi etsvoorzieningen, de plaatsing van 
zitbanken, muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden. 

7.2 Inrichting

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van 
de openbare weg, die is aangepast aan de functie en categorisering van de weg. 
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10:  bouwzone bouwhoogte 10 meter   
(overdruk)

10.1 Binnen de bouwzone, die met deze overdruk is aangeduid, bedraagt de 
bouwhoogte maximaal 10 meter. 

De overdruk van deze bouwzone werd ingetekend op minimaal 5 m afstand van 
de aanpalende zones. 

11: af te schaffen verkavelingen
(overdruk)

11.1 De in overdruk aangeduide verkavelingsvergunningen en de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften worden opgeheven.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

9: aslijn voor voetgangers- en fi etsersverbinding                                
(indicatief)

9.1 Bestemming

De aslijn geeft symbolisch aan waar een verbinding voor voetgangers en fi etsers 
moet worden aangelegd. 

De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk. 

9.2 Inrichting

De verbinding is minimaal 2 m breed. 

De pijlen leggen het begin- en eindpunt van deze verbinding vast; de exacte 
ligging van het tracé is vrij te bepalen.




