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17. Handelsinrichting: gebouw bestemd voor het exploiteren van een handelszaak, met uitsluiting van elk an-
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der bedrijf, en al dan niet samengaande met de bewoning van een deel van het gebouw.
18. Hoekgebouw: gebouw opgericht op een perceel dat aan twee straten paalt op de plaats waar deze elkaar
kruisen.
19. Houtkant: breed uitgroeiende levende haag van bomen en struiken, die in cycli gekapt wordt om een
dichtbegroeide visuele buffer te bekomen.
20. Kleinbedrijf: bedrijf op kleine schaal waarvan het bestaan of de werking, uit oogpunt van rust en hygiëne,
verenigbaar is met de eisen in een woongebied.
21. Kopgebouw: gebouw aan één der uiteinden van een bouwblok waarvan de vrijstaande zijgevel is afge-

ART. 0

ALGEMENE BEPALINGEN

werkt.
22. Kopgevel: afgewerkte zijgevel van een kopgebouw.

0.01

TERMINOLOGIE

23. Kroonlijst: horizontale vooruitspringende lijst tussen de gevel en het dak die de dakgoot draagt.
24. Kroonlijsthoogte: hoogte van het bouwwerk, gemeten vanaf het grondpeil tot de bovenkant van de kroon-

Voor de toepassing van de stedenbouwkundige voorschriften wordt verstaan onder:

lijst of deksteen.
25. Lichtstraat: langgerekte, uit segmenten samengestelde lichtkoepel.

1.

Aaneengesloten gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens zijn geplaatst.

26. Luifel: afdak aan de voorgevel of aan de vrijstaande zijgevel van een gebouw.

2.

Bergplaats: gebouw dat tot berging wordt aangewend, met uitsluiting van enig bedrijf.

27. Scheidingsmuur: gevel van een gebouw die is opgericht op de grens van twee erven.

3.

Bezettingscoëfficiënt: de bezettingscoëfficiënt is de verhouding tussen de terreinbezetting en de terrein-

28. Schilddak: dak dat uit vier schuine vlakken bestaat.

oppervlakte.

29. Terreinbezetting: de terreinbezetting is de oppervlakte van de projectie van het hele gebouw op de terrei-

4.

Bouwblok: groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt.

5.

Bouwhoogte: afstand gemeten van het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw

30. Terreinoppervlakte: de terreinoppervlakte wordt gevormd door de werkelijke perceelsoppervlakte(n).

6.

Bouwlijn: lijn waarop de gevel van het gebouw is geplaatst.

31. Topgevel: gevel die een top vormt (driehoekvormig, in een punt uitlopend tussen de twee afhellende de-

7.

Bouwstrook: strook die over haar gehele diepte voor bebouwing in aanmerking komt.

8.

Bouwvrije strook: strook grond waarin, behoudens speciale bepalingen, geen constructies mogen worden

32. Uitbouw: uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping.

opgericht.

33. Uitsprong : deel van een gevel dat niet in hetzelfde vlak ligt als het overige gedeelte van die gevel.

Bouwvrije voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorge-

34. Vloeroppervlakte (V): de vloeroppervlakte is de som van alle bruikbare vloeroppervlakten, waarvan de

9.

velbouwlijn.
10. Bouwvrije zijtuinstrook: strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw. De diepte hiervan is gelijk aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen
11. Constructie: elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander bouwmateriaal dat hetzij met de grond verbonden is, hetzij op de grond geplaatst is en zodanige afmetingen heeft dat het niet zonder voorbereidende werkzaamheden kan worden verplaatst.
12. Dakbasis: denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met
de nok snijdt.
13. Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met doorgaande muren omsloten ruimte vormt.
14. Gegroepeerde bebouwing: bebouwingswijze waarbij kleine groepen van gelijkvormige gebouwen, bouwblokken genaamd, worden afgescheiden door bouwvrije zijtuinstroken.
15. Gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gebouwen met hetzelfde profiel geplaatst worden
op een gemeenschappelijke zijgrens van twee percelen, en op een zelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen.
16. Gevel: buitenmuur van een gebouw.

noppervlakte (uitsprongen en terrassen en ondergrondse constructies inbegrepen).

len van het dak).

zoldering boven het maaiveld uitsteekt.
alle auto- en andere bergplaatsen, alsook terrasoppervlakte, meegerekend.
bruikbare : de bruikbare vloeroppervlakte begint bij een vrije hoogte van 1,5 meter.
vloeroppervlakte : eventuele scheidingswanden en buitenmuren meegerekend.
35. Vloerterrein (V/T): de Vloer/Terrein index is de verhouding tussen de vloeroppervlakte en de terreinoppervlakte.
36. Voorgevelbouwlijn: denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn,
en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels ligt
ze aan de smalste zijde van de kavel.
37. Vrijstaande bebouwing: bebouwingswijze waarbij de beide zijgevels van een gebouw op een minimale afstand van de perceelsgrenzen zijn geplaatst.
38. Vrijstaande gevel: gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt aangebouwd.
39. Woning: huis of deel van een gebouw bestemt voor de huisvesting van een enkel gezin.
40. Woonhuis: gebouw uitsluitend tot huisvesting van één of meer gezinnen ingericht.
41. Zadeldak : dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke lengte en die in een nok evenwijdig
met de as van de weg samenkomen.
42. Zijgevel: gevel aan de zijkant van het gebouw.
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0.02

ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN, BEHOUDENS ANDERS
LUIDENDE BEPALINGEN IN DE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN:

1

- Bedrijven met een duidelijke binding met de gemeente inzake personeelsbestand, leveranciers en/of
afzetgebied
- Strook 1.2:
- Kantoren, garage voor de stalling van lichte voertuigen, beperkte toonzalen, tentoonstellingsruimten en
sociale inrichtingen voor het personeel: Enkel toegestaan als nevenfunctie bij de bedrijven; het bouwen in
meerdere bouwlagen wordt gestimuleerd voor deze functies.
- Opritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en loskades en stapelplaatsen.

Vellen van bomen
Het vellen van aanwezige bomen op de percelen kan enkel toegelaten worden voor zover dit noodzakelijk is voor de oprichting van het gebouw en het nemen van de toegang tot het gebouw. Deze handelingen
moeten in overeenstemming zijn met het gemeentelijk kapreglement en het bosdecreet. Het integreren
van de bestaande bomen binnen de terreinaanleg dient nagestreefd. Op de bouwaanvraagplannen moeten alle te kappen bomen duidelijk aangeduid zijn.

2

Bij te voegen plannen bij bouwaanvraag

b.

Nevenbestemming strook 1.1:
- Kantoren, beperkte toonzalen, tentoonstellingsruimten en sociale inrichtingen voor het personeel: enkel
toegestaan als nevenfunctie bij de bedrijven; het bouwen in meerdere bouwlagen wordt gestimuleerd
voor deze functies.
- Opritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en loskades en stapelplaatsen.
- Milieu-inrichtingen: elementen die het noodzakelijke gevolg zijn van het geldende wetgeving betreffende
de milieuvergunning, nl. voorgeschreven algemene sectoriële of bijzondere voorwaarden, strekkende tot
het bevorderen van de kwaliteit van het leefmilieu.

c.

Niet toegelaten activiteiten zijn o.a.:
Louter commerciële activiteiten, zoals winkels, handelszaken,…
Bedrijfswoning of conciërgewoning
Vervoersgenererende bedrijven zoals o.a. transportfirma’s en distributiebedrijven
Voor de omgeving hinderlijke bedrijven die lawaai, onaangename geuren en stof veroorzaken, water-,
bodem- of luchtvervuiling,… (vervuilende en milieubelastende activiteiten).

- Voor de niet-verharde delen van het terrein zal een gedetailleerd beplantingsplan bij de bouwaanvraag
gevoegd worden.
- Voor verharde delen van het terrein zal de functie (oprit, parkeerplaats, stapelplaats, laad- en loskade,
terras, …) en materiaalomschrijving duidelijk worden aangegeven.
- Voorzieningen voor brandbestrijding en publiciteitsvoorzieningen dienen tevens duidelijk vermeld.

3

Bescherming van het Archeologisch Patrimonium
Ter ondersteuning van een preventief archeologisch erfgoedbeleid zal in elke bouwvergunning de bouwheer attent worden gemaakt op de archeologische meldingsplicht zoals bepaald in het ‘Decreet houdende de Bescherming van het Archeologisch Patrimonium’.
Elke omvangrijke bodemingreep (het bouwen van constructies met kruipkelder, het afgraven van teelaarde voor funderingen, …) moet gepaard gaan met een archeologische controle door het Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium. Indien deze controle positief blijkt, dienen minimum 10 dagen voorzien te
worden voor een archeologisch noodonderzoek.

-

2

0.03

Binnen drie jaar na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het ministeriële besluit betreffende
dit B.P.A. dient de bouwaanvraag voor het uitbreiden van de gebouwen en verhardingen ingediend volgens de bepalingen van het B.P.A.; de werken dienen beëindigd binnen vijf (5) jaar na goedkeuring van
de bouwvergunning. Na deze termijnen kunnen deze niet meer gerealiseerd worden.

CLASSIFICATIE VAN HET BEDRIJF
Het aannemersbedrijf wordt ondergebracht onder klasse 4.
Dit houdt in dat de bedrijfsactiviteiten op deze plaats mogen blijven bestaan;
De bedrijfsgebouwen mogen uitgebreid worden binnen de strook bestemd voor lokaal bedrijventerrein,
zoals aangeduid op het bestemmingsplan. Er zijn tevens nieuwe activiteiten toegelaten op voorwaarde
dat zij niet meer hinder veroorzaken dan de huidige activiteiten.

ART. 1

3

Bestemming

a.

Hoofdbestemming strook 1.1 en strook 1.2:
Strook 1.1:
Het terrein is uitsluitend bestemd voor de bedrijfsactiviteiten en/of afgeleiden van het aldaar gevestigde
bedrijf. Deze afgeleide activiteiten dienen een directe verwantschap aan te tonen met de huidige activiteit,
nl. aannemerswerken met opslag van bouwmaterialen.
Bij de stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten zijn andere bedrijfsactiviteiten binnen deze strook toegelaten op voorwaarde dat de genererende dynamiek van deze activiteiten niet groter is dan deze van de
bestaande activiteiten. De toegelaten activiteiten worden beperkt tot:
Kleine en middelgrote ondernemingen met een lokaal karakter, d.w.z.:
Ambachtelijke bedrijven: bedrijven waar handwerk een belangrijke plaats inneemt
Kleinbedrijven: industrie op kleine schaal
Zowel productieruimten als opslagplaatsen komen in aanmerking

-

-

Terreinbezetting en -aanleg
De afgebakende strook 1.1 en 1.2 mag voor 100% volgebouwd worden.
Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de constructies) en als dusdanig gehandhaafd.
Alleen het deel van de terreinen ingericht als toegang, parkeerplaats, laad- en loskade, afgeschermde
stapelplaats, mag verhard worden. Alle verharde delen van het terrein worden aangelegd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen (klinkers etc.) tenzij uit milieutechnische overwegingen andere
materialen meer aangewezen zijn.

LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

1

Realisatietermijn

4

Plaatsing van de gebouwen en constructies
Binnen de grenzen zoals aangeduid op het bestemmingsplan.
Er dient steeds rekening gehouden met de richtlijnen van de brandweer betreffende de bereikbaarheid
van de gebouwen.

5

Hoogte van de gebouwen en constructies
Strook 1.1:
De kroonlijsthoogte van het bedrijfsgebouw bedraagt maximum 7 m op de rand van de bestemmingsstrook; een grotere kroonlijsthoogte is aanvaardbaar indien de constructies begrepen zijn binnen een
hoek van 45° vanaf de maximum kroonlijsthoogte. In ieder geval zal de bouwhoogte (afstand gemeten
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van het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw of maximale nokhoogte bij hellend dak) steeds
kleiner zijn dan 10m.
Strook 1.2:
De kroonlijsthoogte van het bedrijfsgebouw bedraagt maximum 4 m op de rand van de bestemmingsstrook; een grotere kroonlijsthoogte is aanvaardbaar indien de constructies begrepen zijn binnen een
hoek van 45° vanaf de maximum kroonlijsthoogte. In ieder geval zal de bouwhoogte (afstand gemeten
van het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw of maximale nokhoogte bij hellend dak) steeds
kleiner zijn dan 7m.

ART. 2
1

2

7

Vrije plaatsing binnen de bouwstrook.

4

Afmetingen van de gebouwen
Kroonlijsthoogte: maximum 7m
Nokhoogte: maximum 12m
Dakhelling: maximum 60°
Bij herbouw / nieuwbouw: het maximum toegelaten bouwvolume is 1000 m³ bij ééngezinswoning en
maximum 1250 m³ bij de huisvesting van meer dan één gezin verbonden aan het bedrijf. De bestaande
woning mag gerenoveerd en verbouwd worden binnen het bestaande bouwvolume.

5

6

7

Materialen
Gevels: gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur; geen
zichtbare blinde gevels.
Dakbedekking schuine daken: pannen, rechthoekige leien in horizontale rijen, riet, dakvilt voor flauw hellende daken, zink, koper.

10 Erfscheidingen
Behoudens beplantingen mogen erfscheidingen slechts worden uitgevoerd in palen met draad- of hekwerk, met een maximale hoogte van 2,5m.

8
11 Uitbreiding
De uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen en verhardingen binnen de bestemmingszone lokaal
bedrijventerrein kan pas verleend worden nadat de bufferzones op eigen terrein integraal zijn aangelegd
en de af te breken constructies op eigen terrein effectief zijn afgebroken.
Vergunning voor de werken kan samen met de bouwaanvraag voor de nieuwbouwwerken worden aangevraagd via in één dossier. Nochtans dienen ze vóór de start van de nieuwbouwwerken uitgevoerd te
zijn; het gemeentebestuur zal daarom minimum 2 weken tevoren schriftelijk op de hoogte gebracht worden wanneer de werken aangevat zullen worden.
Voor niet-vergunde (delen van) gebouwen of verhardingen dient een regularisatieaanvraag ingediend te
worden, tenzij deze op het bestemmingsplan als af te breken constructie zijn aangeduid.
Binnen de bufferstrook, aangeduid op het bestemmingsplan, valt een gedeelte van een gebouw binnen
deze bufferstrook. Dit gedeelte mag voorlopig blijven bestaan en zelfs gerenoveerd worden, maar bij
herbouw of bij nieuwbouw (volledig of uitbreiding) moeten de gebouwen en de constructies volledig buiten
de bufferstrook worden geplaatst.

Dakvorm
Zadeldak of schilddak (overeenkomstig de architectuur van de woningen in het straatbeeld) met een helling van maximum 60°.

Uitsprongen
Aan de gevels van het bedrijfsgebouw zijn uitsprongen t.o.v. het gevelvlak toegelaten voor luifels, afdaken
en terrassen. De maximum toegelaten uitsprong bedraagt 1.5 m tov. de grens van de bestemmingsstrook en bevindt zich op minimum 2,5 m hoogte vanaf het grondpeil.

Welstand van de gebouwen en constructies
Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten. De architectuur moet een streekeigen karakter hebben.
De bouwaanvraag zal tevens beoordeeld worden i.f.v. de harmonische inpassing binnen de bestaande
omgeving en landschap.

Materialen
Alle materialen moeten uit esthetisch standpunt verantwoord en van duurzame aard zijn. De gebruikte
materialen moeten in harmonie zijn met de aanliggende gebouwen.
Akoestische isolatie naar de omgeving moet gegarandeerd worden.

9

Plaatsing van de gebouwen en constructies

Dakvorm
De dakvorm is vrij op voorwaarde dat er een goede aansluiting is met de bestaande en de aanliggende
gebouwen.

8

Bestemming
Strook voor hoofdgebouwen – vrijstaande eengezinswoning, functioneel verbonden met het bedrijf.

Welstand van de gebouwen en constructies
Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten.
Compacte gebouwen en zuinig ruimtegebruik genieten de voorkeur: de integratie van de verschillende
bedrijfsonderdelen in één volume dient absoluut nagestreefd.
De bouwaanvraag zal tevens beoordeeld worden i.f.v. de harmonische inpassing binnen de bestaande
omgeving en landschap. In ieder geval dient ertussen de verschillende bouwdelen onderling (zowel nieuwe als bestaande) een eenheid in materialen worden bekomen.

Omschrijving
De strook voor een vrijstaande woning volgt de contouren, zoals aangeduid op het bestemmingsplan.

3
6

STROOK VOOR BEDRIJFSWONING

Aanleg van de strook
Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.
Alleen het deel van de zone ingericht als oprit, terras of tuinpad mag verhard worden.

ART. 3
1

VOORTUINSTROOK
Omschrijving
De bouwvrije strook tussen de openbare weg en de strook voor woningen, zoals aangeduid op het bestemmingsplan.

2

Bestemming
Bestemd voor private voortuin aan de woning.

3

Bebouwingswijze
Alle constructies zijn verboden, inclusief hellende op- en afritten.
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4

Aanleg van de strook
Het niet-verharde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.
Alleen het deel van de zone ingericht als oprit, terras of tuinpad mag verhard worden, met een maximum
van 15% van de totale oppervlakte van de voortuinstrook.

ART. 5
1

Omschrijving

3

Er wordt een groenstrook van respectievelijk 10m voorzien t.o.v. aangrenzende bestemmingsstroken,
zoals aangeduid op het bestemmingsplan.

2

Houtkant van hoog- en laagstammige 100% streekeigen inheemse standplaatsgeschikte bomen en struiken, aangepast aan de bodemsamenstelling. Maximum 20% van de bufferaanplanting kan bestaan uit
wintergroene streekeigen struiken en bomen (naaldhout en bladhoudende beplantingen). Er zijn geen
exoten of streekvreemde soorten toegestaan. De bestaande vegetatie dient optimaal geïntegreerd in het
beplantingsplan.

Bebouwingswijze
Alle constructies, verhardingen en bedrijfsactiviteiten zijn verboden, de bufferstrook moet integraal beplant worden.
Een zeer beperkt deel van de bestaande bebouwing valt binnen de bufferstrook van 10m. Deze bestaande bebouwing mag behouden blijven en indien nodig gerenoveerd worden binnen het bestaande
bouwvolume. Bij nieuwbouw of herbouw is er binnen deze bufferstrook geen enkele bebouwing of constructie meer toegelaten.

4

ART. 6
1

2

-

De bestaande (kleine) vijver mag binnen de bufferstrook behouden blijven.

Bestemming

Bebouwingswijze
Bergplaatsen en hokken met een totale maximum bebouwde oppervlakte van 30m².
Gevel gericht naar het hoofdgebouw: op minimum 10 m achter de strook voor hoofdgebouwen (bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen).
Overige gevels: op minimum 3 m afstand tov. de perceelsgrenzen.

3

Afmetingen van de gebouwen
Bouwhoogte: maximum 3 m.

4
Om het behoud van de bestaande bomen en struiken te verzekeren binnen de bufferstroken, moeten bij
de bouw- en wegeniswerken volgende maatregelen in acht genomen worden:
Binnen een omtrek van 5m uit de stam mogen geen gebouwen worden opgericht, noch werken uitgevoerd.
Tijdens de werken moet de stam beschermd worden door bv. een omheining.
Het is niet toegelaten takken te verwijderen of in de wortelzone op te hogen, uit te graven, met zwaar materieel te komen of te stapelen.
Bij bemaling dient de boom water gegeven.

STROOK VOOR TUINEN

Bestemd voor private tuin horende bij de bedrijfswoning en het bedrijf.

Aanleg van de strook
De strook dient met beplanting als houtkant te worden aangelegd zodat een dichte visuele en milieuhygienische buffer gevormd wordt t.o.v. de aangrenzende percelen. Om de dichtheid van het scherm te garanderen, zullen de laagstammige elementen van de houtkant regelmatig gesnoeid en in cycli van 5 à 10
jaar gekapt worden, met behoud van de wortel. Dit kappen mag nooit in één keer gebeuren, maar moet
gefaseerd worden om de visuele afscherming permanent te garanderen.

Aanleg van de strook
De verhardingen binnen deze zone dienen uitgevoerd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen, tenzij anders opgelegd omwille van milieutechnische redenen.
Om de riolering niet te overbelasten, zal het regenwater van de strook zoveel mogelijk worden afgevoerd
naar de groene (buffer)zones. Op het rioleringsplan van de bouwaanvraag zal dit duidelijk aangeduid zijn.
De niet verharde ruimte moet met groen worden ingericht.
Indien er binnen deze zone materialen worden gestapeld /geplaatst moet de stapelhoogte beperkt worden tot maximum 2 meter.

Bestemming

3

Bebouwingswijze
Alle bouwwerken zijn verboden; kleine constructie-elementen zoals verlichting, poorten en aanverwanten
zijn toegelaten.

BUFFERSTROOK

1

Bestemming
Strook bestemd voor de aanleg van opritten, private wegen en/of parkeerplaatsen t.b.v. het bestaande
bedrijf, het opslaan van materialen.

2

ART. 4

STROOK VOOR VERHARDING

Dakvorm
Plat dak of schuin dak met een maximum helling van 45°.

5

Materialen
Gevels: gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur, hout.
Dakbedekking schuine daken: pannen, rechthoekige leien in horizontale rijen, riet, dakvilt voor flauw hellende daken, golfplaten, zink, koper.

6

Aanleg van de strook
Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. Maximum 10% van de oppervlakte van deze zone mag verhard worden met waterdoorlatende en opbreekbare materialen.
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Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van:

De secretaris,

A. Helsen

De burgemeester,

N. Buijs

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Arendonk bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd:
Van
tot

vanwege het college,

De secretaris,

De burgemeester,

A. Helsen

N. Buijs

Gezien, definitief goedgekeurd en aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van

De secretaris

De burgemeester

A. Helsen

N. Buijs
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN
PLANNEN

BPA 008

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEVOEGD BIJ HET
BESTEMMINGSPLAN B.P.A. 008
17. Handelsinrichting : gebouw bestemd voor het exploiteren van een handelszaak, met uitsluiting van elk

TOEPASSING VAN ART.14 VOLGENS HET DECREET BETREFFENDE DE
RUIMTELIJKE ORDENING GECOÖRDINEERD OP 22/10/1996, GEWIJZIGD BIJ
DECREET VAN 19/12/1998 HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE
BEGROTING 1999, BIJ DECREET VAN 18/05/1999 HOUDENDE DE ORGANISATIE
VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING EN BIJ DECREET VAN 26/04/2000

ander bedrijf, en al dan niet samengaande met de bewoning van een deel van het gebouw.
18. Hoekgebouw : gebouw opgericht op een perceel dat aan twee straten paalt op de plaats waar deze elkaar kruisen.
19. Houtkant : breed uitgroeiende levende haag van bomen en struiken, die in cycli gekapt wordt om een
dichtbegroeide visuele buffer te bekomen.
20. Kleinbedrijf : bedrijf op kleine schaal waarvan het bestaan of de werking, uit oogpunt van rust en hygiëne,
verenigbaar is met de eisen in een woongebied.
21. Kopgebouw : gebouw aan één der uiteinden van een bouwblok waarvan de vrijstaande zijgevel is afge-

ART. 0

ALGEMENE BEPALINGEN

werkt.
22. Kopgevel :afgewerkte zijgevel van een kopgebouw.

0.01

TERMINOLOGIE

23. Kroonlijst : horizontale vooruitspringende lijst tussen de gevel en het dak die de dakgoot draagt.
24. Kroonlijsthoogte: hoogte van het bouwwerk, gemeten vanaf het grondpeil tot de bovenkant van de kroonlijst of deksteen.

Voor de toepassing van de stedenbouwkundige voorschriften wordt verstaan onder:

25. Lichtstraat : langgerekte, uit segmenten samengestelde lichtkoepel.

1.

Aaneengesloten gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens zijn geplaatst.

26. Luifel : afdak aan de voorgevel of aan de vrijstaande zijgevel van een gebouw.

2.

Bergplaats : gebouw dat tot berging wordt aangewend, met uitsluiting van enig bedrijf.

27. Scheidingsmuur : gevel van een gebouw die is opgericht op de grens van twee erven.

3.

Bezettingscoëfficiënt : de bezettingscoëfficiënt is de verhouding tussen de terreinbezetting en de terrein-

28. Schilddak : dak dat uit vier schuine vlakken bestaat.

oppervlakte.

29. Terreinbezetting : de terreinbezetting is de oppervlakte van de projectie van het hele gebouw op de ter-

4.

Bouwblok : groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt.

5.

Bouwhoogte : afstand gemeten van het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw

30. Terreinoppervlakte : de terreinoppervlakte wordt gevormd door de werkelijke perceelsoppervlakte(n).

6.

Bouwlijn : lijn waarop de gevel van het gebouw is geplaatst.

31. Topgevel : gevel die een top vormt (driehoekvormig, in een punt uitlopend tussen de twee afhellende de-

7.

Bouwstrook : strook die over haar gehele diepte voor bebouwing in aanmerking komt.

8.

Bouwvrije strook: strook grond waarin, behoudens speciale bepalingen, geen constructies mogen worden

32. Uitbouw : uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping.

opgericht.

33. Uitsprong : deel van een gevel dat niet in hetzelfde vlak ligt als het overige gedeelte van die gevel.

Bouwvrije voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorge-

34. Vloeroppervlakte (V) : de vloeroppervlakte is de som van alle bruikbare vloeroppervlakten, waarvan de

9.

velbouwlijn.
10. Bouwvrije zijtuinstrook: strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw. De diepte hiervan is gelijk aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen
11. Constructie : elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander bouwmateriaal dat hetzij met de grond verbonden is, hetzij op de grond geplaatst is en zodanige afmetingen heeft dat het niet zonder voorbereidende werkzaamheden kan worden verplaatst.
12. Dakbasis : denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met
de nok snijdt.
13. Gebouw : elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met doorgaande muren omsloten ruimte vormt.
14. Gegroepeerde bebouwing: bebouwingswijze waarbij kleine groepen van gelijkvormige gebouwen, bouwblokken genaamd, worden afgescheiden door bouwvrije zijtuinstroken.
15. Gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gebouwen met hetzelfde profiel geplaatst worden
op een gemeenschappelijke zijgrens van twee percelen, en op een zelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen.
16. Gevel : buitenmuur van een gebouw.

reinoppervlakte (uitsprongen en terrassen en ondergrondse constructies inbegrepen).

len van het dak).

zoldering boven het maaiveld uitsteekt.
alle auto- en andere bergplaatsen, alsook terrasoppervlakte, meegerekend.
bruikbare : de bruikbare vloeroppervlakte begint bij een vrije hoogte van 1,5 meter.
vloeroppervlakte : eventuele scheidingswanden en buitenmuren meegerekend.
35. Vloerterrein (V/T) : de Vloer/Terrein index is de verhouding tussen de vloeroppervlakte en de terreinoppervlakte.
36. Voorgevelbouwlijn : denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn,
en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels ligt
ze aan de smalste zijde van de kavel.
37. Vrijstaande bebouwing: bebouwingswijze waarbij de beide zijgevels van een gebouw op een minimale afstand van de perceelsgrenzen zijn geplaatst.
38. Vrijstaande gevel: gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt aangebouwd.
39. Woning : huis of deel van een gebouw bestemd voor de huisvesting van een enkel gezin.
40. Woonhuis : gebouw uitsluitend tot huisvesting van één of meer gezinnen ingericht.
41. Zadeldak : dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke lengte en die in een nok evenwijdig
met de wegas samenkomen.
42. Zijgevel : gevel aan de zijkant van het gebouw.
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0.02

1

2

ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN, BEHOUDENS ANDERS
LUIDENDE BEPALINGEN IN DE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN:

voor deze functies, waardoor er bij nieuwbouw per verdieping slechts een beperkte vloeroppervlakte van
max. 120 m² wordt toegelaten.
- Opritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en loskades en stapelplaatsen.
- Milieu-inrichtingen: elementen die het noodzakelijke gevolg zijn van het geldende wetgeving betreffende
de milieuvergunning, nl. voorgeschreven algemene sectoriële of bijzondere voorwaarden, strekkende tot
het bevorderen van de kwaliteit van het leefmilieu.

Vellen van bomen
Het vellen van aanwezige bomen op de percelen kan enkel toegelaten worden voor zover dit noodzakelijk is voor de oprichting van het gebouw en het nemen van de toegang tot het gebouw. Deze handelingen
moeten in overeenstemming zijn met het gemeentelijk kapreglement en het bosdecreet. Het integreren
van de bestaande bomen binnen de terreinaanleg dient nagestreefd. Op de bouwaanvraagplannen moeten alle te kappen bomen duidelijk aangeduid zijn.

c.

Bij te voegen plannen bij bouwaanvraag

2

- Voor de niet-verharde delen van het terrein zal een gedetailleerd beplantingsplan bij de bouwaanvraag
gevoegd worden.
- Voor verharde delen van het terrein zal de functie (oprit, parkeerplaats, stapelplaats, laad- en loskade,
terras, …) en materiaalomschrijving duidelijk worden aangegeven.
- Voorzieningen voor brandbestrijding en publiciteitsvoorzieningen dienen tevens duidelijk vermeld.

Bescherming van het Archeologisch Patrimonium

4

5

Bestemming

a.

Hoofdbestemming:
Het terrein is bestemd voor de bedrijfsactiviteiten en/of afgeleiden van het aldaar gevestigde bedrijf. Deze
afgeleide activiteiten dienen een directe verwantschap aan te tonen met de huidige activiteit, nl. ‘steenhouwerij’. Bij stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten zijn beperkte nieuwe activiteiten toegelaten op
voorwaarde dat zij niet meer hinder veroorzaken dan de huidige activiteiten.

b.

Nevenbestemming:
- Kantoren, beperkte toonzalen, tentoonstellingsruimten en sociale inrichtingen voor het personeel: enkel
toegestaan als nevenfunctie bij de bedrijven; het bouwen in meerdere bouwlagen wordt gestimuleerd

Welstand van de gebouwen en constructies
Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten.
Compacte gebouwen en zuinig ruimtegebruik genieten de voorkeur: de integratie van de verschillende
bedrijfsonderdelen in één volume dient absoluut nagestreefd.
De bouwaanvraag zal tevens beoordeeld worden i.f.v. de harmonische inpassing binnen de bestaande
omgeving en landschap. In ieder geval dient er tussen de verschillende bouwdelen onderling (zowel
nieuwe als bestaande) een eenheid in materialen worden bekomen.

LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

1

Hoogte van de gebouwen en constructies
- De kroonlijsthoogte van het bedrijfsgebouw bedraagt maximum 7m op de rand van de bestemmingsstrook; een grotere kroonlijsthoogte is aanvaardbaar indien de constructies begrepen zijn binnen een
hoek van 45° vanaf de maximum kroonlijsthoogte. In ieder geval zal de bouwhoogte (hoogte gemeten
vanaf het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw of maximale nokhoogte bij hellend dak) steeds
kleiner zijn dan 10m.

6

ART. 1

Plaatsing van de gebouwen en constructies
Binnen de grenzen zoals aangeduid op het bestemmingsplan.
Er dient steeds rekening gehouden met de richtlijnen van de brandweer betreffende de bereikbaarheid
van de gebouwen.

CLASSIFICATIE VAN HET BEDRIJF
De steenhouwerij wordt ondergebracht onder klasse 3.
Dit houdt in dat de bedrijfsactiviteiten op deze plaats mogen blijven bestaan binnen bepaalde randvoorwaarden;
Er is een beperkte uitbreiding mogelijk van de bestaande bebouwde oppervlakte zoals aangeduid op
het bestemmingsplan. Echte schaalvergroting van het bedrijf op deze plek is aldus niet wenselijk. Bij
stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er beperkte nieuwe activiteiten worden toegelaten. Deze
moeten qua milieuhinder minder storend zijn dan de bestaande activiteiten, zowel wat betreft de dynamiek als de aard van de activiteit.

Terreinbezetting en -aanleg
- De afgebakende strook mag voor 100% volgebouwd worden.
- Alleen het deel van de terreinen ingericht als toegang, parkeerplaats, afgeschermde stapelplaats, mag
verhard worden. Alle verharde delen van het terrein worden aangelegd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen (klinkers etc.) tenzij uit milieutechnische overwegingen andere materialen
meer aangewezen zijn. Het niet-bebouwde en het niet verharde deel van het terrein dient als groene
ruimte te worden aangelegd (ten laatste het eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de constructies) en als dusdanig gehandhaafd.

Ter ondersteuning van een preventief archeologisch erfgoedbeleid zal in elke bouwvergunning de bouwheer attent worden gemaakt op de archeologische meldingsplicht zoals bepaald in het ‘Decreet houdende de Bescherming van het Archeologisch Patrimonium’.
Elke omvangrijke bodemingreep (het bouwen van constructies met kruipkelder, het afgraven van teelaarde voor funderingen, …) moet gepaard gaan met een archeologische controle door het Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium. Indien deze controle positief blijkt, dienen minimum 10 dagen voorzien te
worden voor een archeologisch noodonderzoek.

0.03

Realisatietermijn
Binnen drie jaar na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het ministeriële besluit betreffende
dit B.P.A. dient de bouwaanvraag voor het uitbreiden van de gebouwen en verhardingen ingediend volgens de bepalingen van het B.P.A.; de werken dienen beëindigd binnen vijf jaar na goedkeuring van de
bouwvergunning. Na deze termijnen kunnen deze niet meer gerealiseerd worden.

3
3

Niet toegelaten activiteiten zijn o.a.:
- bedrijfswoning of conciërgewoning

7

Dakvorm
De dakvorm is vrij op voorwaarde dat er een goede aansluiting is met de bestaande aanliggende gebouwen.

8

Materialen
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Alle materialen moeten uit esthetisch standpunt verantwoord en van duurzame aard zijn. De voorkeur
wordt gegeven aan natuurlijke materialen, zoals baksteen en hout (bv. onbehandeld ceder). De gebruikte
materialen moeten in harmonie zijn met deze van de bestaande bebouwing.
Akoestische isolatie naar de omgeving moet gegarandeerd worden.

9

8

Aanleg van de strook
- Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.
- Alleen het deel van de zone ingericht als oprit, terras of tuinpad mag verhard worden.

Uitsprongen
Aan de gevels van het bedrijfsgebouw zijn uitsprongen t.o.v. het gevelvlak toegelaten voor luifels, afdaken
en terrassen.
De maximum toegelaten uitsprong bedraagt 1,5 m tov. de grens van de bestemmingsstrook en bevindt
zich op minimum 2,5 m hoogte vanaf het grondpeil.

ART. 3
1

VOORTUINSTROOK
Omschrijving
De bouwvrije strook van 6m diep gemeten vanaf de rooilijn.

10 Uitbreiding
De uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen en verhardingen binnen de bestemmingszone lokaal
bedrijventerrein kan pas verleend worden nadat de bufferstroken integraal zijn aangelegd.
Vergunning voor deze werken kan samen met de bouwaanvraag voor de nieuwbouwwerken worden
aangevraagd via in één dossier. Nochtans dienen ze vóór de start van de nieuwbouwwerken uitgevoerd te
zijn; het gemeentebestuur zal daarom minimum 2 weken tevoren schriftelijk op de hoogte gebracht worden wanneer de werken aangevat zullen worden.

2

Bestemd voor private voortuin.

3

1

Bebouwingswijze
Alle constructies zijn verboden, inclusief hellende op- en afritten.

4

ART. 2

Bestemming

Aanleg van de strook
- Het niet-verharde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.
- Alleen het deel van de zone ingericht als oprit, terras of tuinpad mag verhard worden, met een maximum
van 20% van de totale oppervlakte van de voortuinstrook.

STROOK VOOR BEDRIJFSWONING
Omschrijving
Bedrijfswoning functioneel verbonden met het bedrijf.

2

Bestemming

ART. 4

STROOK VOOR TUINEN

Vrijstaande eengezinswoning met bureel.

1
3

Plaatsing van de gebouwen en constructies

Omschrijving
Zone ingericht als tuin, gelegen aan de bedrijfswoning en in functie van de bewoners van deze woning.

- Vrije plaatsing binnen de bouwstrook.

2
4

Afmetingen van de gebouwen
- Kroonlijsthoogte: maximum 7m
- Nokhoogte: maximum 10 m
- Dakhelling: maximum 60°.

5

Welstand van de gebouwen en constructies
Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten.
De bouwaanvraag zal tevens beoordeeld worden i.f.v. de harmonische inpassing binnen de bestaande
omgeving en landschap. De architectuur moet een streekeigen, landelijk karakter hebben.
Plat dak of schuin dak met een helling van maximum 60°.

6

Materialen
- Gevels: gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur; geen
zichtbare blinde gevels.
- Dakbedekking schuine daken: pannen, rechthoekige leien in horizontale rijen, riet, dakvilt voor flauw hellende daken, zink, koper.

7

Dakvorm
Zadeldak of schilddak (overeenkomstig de woningen in het straatbeeld) met een maximale helling van
60°.

Bestemming
Bestemd voor private tuin.

3

Bebouwingswijze
Er wordt uitsluitend een tuinhuisje toegelaten met een maximale oppervlakte van 12m³.

4

Plaatsing van de gebouwen en constructies
- Gevel gericht naar het hoofdgebouw: op minimum 5m achter de achtergevel van het hoofdgebouw.
- Overige gevels: op minimum 3m afstand t.o.v. de perceelsgrenzen.

5

Afmetingen van de gebouwen
Bouwhoogte: maximum 3m.

6

Dakvorm
Plat dak of schuin dak met een helling van maximum 45°.

7

Materialen
In harmonie met de omgeving en esthetisch verantwoord.

8

Aanleg van de strook
Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.
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ART. 5

BUFFERSTROOK

1

- Om de riolering niet te overbelasten, zal het regenwater van de strook zoveel mogelijk worden afgevoerd
naar de groene (buffer)zones. Op het rioleringsplan van de bouwaanvraag zal dit duidelijk aangeduid zijn.
- De stapelhoogte van de materialen moet beperkt worden tot maximaal 2m.

Omschrijving
Er wordt een groenstrook van 10m en van 3m voorzien t.o.v. aangrenzende bestemmingsstroken, overeenkomstig het bestemmingsplan.

2

Bestemming
Houtkant van hoog- en laagstammige 100% streekeigen inheemse standplaatsgeschikte bomen en struiken, aangepast aan de bodemsamenstelling. Maximum 20% van de bufferaanplanting kan bestaan uit
wintergroene streekeigen struiken en bomen (naaldhout en bladhoudende beplantingen). Er zijn geen
exoten of streekvreemde soorten toegestaan. De bestaande vegetatie dient optimaal geïntegreerd in het
beplantingsplan.

3

ART. 7
1

4

Bestemming
Stapelplaatsen in open lucht t.b.v. het bestaande bedrijf.

2

Bebouwingswijze
Alle bouwwerken en constructies zijn verboden.
De stapelhoogte van de materialen bedraagt maximum 2m.

Bebouwingswijze
Alle constructies, verhardingen en bedrijfsactiviteiten zijn verboden, de strook moet integraal beplant worden.
Een beperkte oppervlakte van de bestaande bebouwing valt binnen deze bufferstrook; deze bestaande
bebouwing mag hier blijven bestaan en eventueel worden gerenoveerd maar bij herbouw of nieuwbouw
moeten zij volledig buiten deze bufferstrook worden geplaatst.

ONVERHARDE ZONE VOOR DE BUITENOPSLAG VAN MATERIALEN

3

Aanleg van de plaats
Deze zone mag niet verhard worden.
De stapelhoogte van de materialen moet beperkt worden tot maximaal 2m.

Aanleg van de strook
De strook dient met beplanting als houtkant te worden aangelegd zodat een dichte visuele en milieuhygienische buffer gevormd wordt t.o.v. de aangrenzende percelen. Om de dichtheid van het scherm te garanderen, zullen de laagstammige elementen van de houtkant regelmatig gesnoeid en in cycli van 5 à 10
jaar gekapt worden, met behoud van de wortel. Dit kappen mag nooit in één keer gebeuren, maar moet
gefaseerd worden om de visuele afscherming permanent te garanderen.

-

ART. 6
1

Om het behoud van de bestaande bomen en struiken te verzekeren binnen de bufferstroken, moeten bij
de bouw- en wegeniswerken volgende maatregelen in acht genomen worden:
Binnen een omtrek van 5m uit de stam mogen geen gebouwen worden opgericht, noch werken uitgevoerd.
Tijdens de werken moet de stam beschermd worden door bv. een omheining.
Het is niet toegelaten takken te verwijderen of in de wortelzone op te hogen, uit te graven, met zwaar materieel te komen of te stapelen.
Bij bemaling dient de boom water gegeven.

STROOK VOOR VERHARDING
Bestemming
Strook bestemd voor de aanleg van opritten, private wegen en/of parkeerplaatsen t.b.v. het bestaande
bedrijf en stapelplaatsen in open lucht t.b.v. het bestaande bedrijf.

2

Bebouwingswijze
Alle bouwwerken zijn verboden; poorten, kleine constructie-elementen zoals verlichting, en aanverwanten zijn toegelaten.

3

Aanleg van de strook
- De verhardingen binnen deze zone dienen uitgevoerd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen (klinkers etc.) tenzij uit milieutechnische overwegingen andere materialen meer aangewezen zijn.
De niet verharde delen moeten met groen worden ingericht.
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A. Helsen

N. Buijs

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Arendonk bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd:
Van
tot

vanwege het college,

De secretaris,

De burgemeester,

A. Helsen

N. Buijs

Gezien, definitief goedgekeurd en aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van

De secretaris,

De burgemeester,

A. Helsen

N. Buijs

Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van:

De secretaris,

De burgemeester,
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN
PLANNEN

BPA 009

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEVOEGD BIJ HET
BESTEMMINGSPLAN B.P.A. 009
17. Handelsinrichting : gebouw bestemd voor het exploiteren van een handelszaak, met uitsluiting van elk

TOEPASSING VAN ART.14 VOLGENS HET DECREET BETREFFENDE DE
RUIMTELIJKE ORDENING GECOÖRDINEERD OP 22/10/1996, GEWIJZIGD BIJ
DECREET VAN 19/12/1998 HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE
BEGROTING 1999, BIJ DECREET VAN 18/05/1999 HOUDENDE DE ORGANISATIE
VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING EN BIJ DECREET VAN 26/04/2000

ander bedrijf, en al dan niet samengaande met de bewoning van een deel van het gebouw.
18. Hoekgebouw : gebouw opgericht op een perceel dat aan twee straten paalt op de plaats waar deze elkaar kruisen.
19. Houtkant : breed uitgroeiende levende haag van bomen en struiken, die in cycli gekapt wordt om een
dichtbegroeide visuele buffer te bekomen.
20. Kleinbedrijf : bedrijf op kleine schaal waarvan het bestaan of de werking, uit oogpunt van rust en hygiëne,
verenigbaar is met de eisen in een woongebied.
21. Kopgebouw : gebouw aan één der uiteinden van een bouwblok waarvan de vrijstaande zijgevel is afge-

ART. 0

ALGEMENE BEPALINGEN

werkt.
22. Kopgevel :afgewerkte zijgevel van een kopgebouw.

0.01

TERMINOLOGIE

23. Kroonlijst : horizontale vooruitspringende lijst tussen de gevel en het dak die de dakgoot draagt.
24. Kroonlijsthoogte: hoogte van het bouwwerk, gemeten vanaf het grondpeil tot de bovenkant van de kroonlijst of deksteen.

Voor de toepassing van de stedenbouwkundige voorschriften wordt verstaan onder :

25. Lichtstraat : langgerekte, uit segmenten samengestelde lichtkoepel.
26. Luifel : afdak aan de voorgevel of aan de vrijstaande zijgevel van een gebouw.

1.

Aaneengesloten gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens zijn geplaatst.

27. Scheidingsmuur : gevel van een gebouw die is opgericht op de grens van twee erven.

2.

Bergplaats : gebouw dat tot berging wordt aangewend, met uitsluiting van enig bedrijf.

28. Schilddak : dak dat uit vier schuine vlakken bestaat.

3.

Bezettingscoëfficiënt : de bezettingscoëfficiënt is de verhouding tussen de terreinbezetting en de terrein-

29. Terreinbezetting : de terreinbezetting is de oppervlakte van de projectie van het hele gebouw op de ter-

oppervlakte.

reinoppervlakte (uitsprongen en terrassen en ondergrondse constructies inbegrepen).

4.

Bouwblok : groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt.

30. Terreinoppervlakte : de terreinoppervlakte wordt gevormd door de werkelijke perceelsoppervlakte(n).

5.

Bouwhoogte : afstand gemeten van het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw

31. Topgevel : gevel die een top vormt (driehoekvormig, in een punt uitlopend tussen de twee afhellende de-

6.

Bouwlijn : lijn waarop de gevel van het gebouw is geplaatst.

7.

Bouwstrook : strook die over haar gehele diepte voor bebouwing in aanmerking komt.

32. Uitbouw : uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping.

8.

Bouwvrije strook: strook grond waarin, behoudens speciale bepalingen, geen constructies mogen worden

33. Uitsprong : deel van een gevel dat niet in hetzelfde vlak ligt als het overige gedeelte van die gevel.

opgericht.

34. Vloeroppervlakte (V) : de vloeroppervlakte is de som van alle bruikbare vloeroppervlakten, waarvan de

9.

Bouwvrije voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn.

10. Bouwvrije zijtuinstrook: strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw. De diepte hiervan is gelijk aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen
11. Constructie : elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander bouwmateriaal dat hetzij met de grond verbonden is, hetzij op de grond geplaatst is en zodanige afmetingen heeft dat het niet zonder voorbereidende werkzaamheden kan worden verplaatst.
12. Dakbasis : denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met
de nok snijdt.
13. Gebouw : elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met doorgaande muren omsloten ruimte vormt.
14. Gegroepeerde bebouwing: bebouwingswijze waarbij kleine groepen van gelijkvormige gebouwen, bouwblokken genaamd, worden afgescheiden door bouwvrije zijtuinstroken.
15. Gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gebouwen met hetzelfde profiel geplaatst worden
op een gemeenschappelijke zijgrens van twee percelen, en op eenzelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen.

len van het dak).

zoldering boven het maaiveld uitsteekt.
alle auto- en andere bergplaatsen, alsook terrasoppervlakte, meegerekend.
bruikbare : de bruikbare vloeroppervlakte begint bij een vrije hoogte van 1,5 meter.
vloeroppervlakte : eventuele scheidingswanden en buitenmuren meegerekend.
35. Vloerterrein (V/T): de Vloer/Terrein index is de verhouding tussen de vloeroppervlakte en de terreinoppervlakte.
36. Voorgevelbouwlijn : denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn,
en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels ligt
ze aan de smalste zijde van de kavel.
37. Vrijstaande bebouwing: bebouwingswijze waarbij de beide zijgevels van een gebouw op een minimale afstand van de perceelsgrenzen zijn geplaatst.
38. Vrijstaande gevel: gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt aangebouwd.
39. Woning : huis of deel van een gebouw bestemt voor de huisvesting van een enkel gezin.
40. Woonhuis : gebouw uitsluitend tot huisvesting van één of meer gezinnen ingericht.
41. Zadeldak : dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke lengte en die in een nok evenwijdig
met de wegas samenkomen.
42. Zijgevel : gevel aan de zijkant van het gebouw.

16. Gevel : buitenmuur van een gebouw.
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0.02

1

ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN, BEHOUDENS ANDERS
LUIDENDE BEPALINGEN IN DE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN:
Vellen van bomen
Het vellen van aanwezige bomen op de percelen kan enkel toegelaten worden voor zover dit noodzakelijk is voor de oprichting van het gebouw en het nemen van de toegang tot het gebouw. Deze handelingen
moeten in overeenstemming zijn met het gemeentelijk kapreglement en het bosdecreet. Het integreren
van de bestaande bomen binnen de terreinaanleg dient nagestreefd. Op de bouwaanvraagplannen moeten alle te kappen bomen duidelijk aangeduid zijn.

2

c.

Bij te voegen plannen bij bouwaanvraag
- Voor de niet-verharde delen van het terrein zal een gedetailleerd beplantingsplan bij de bouwaanvraag
gevoegd worden.
- Voor verharde delen van het terrein zal de functie (oprit, parkeerplaats, stapelplaats, laad- en loskade,
terras, …) en materiaalomschrijving duidelijk worden aangegeven.
- Voorzieningen voor brandbestrijding en publiciteitsvoorzieningen dienen tevens duidelijk vermeld.

3

- Kantoren, beperkte toonzalen, tentoonstellingsruimten en sociale inrichtingen voor het personeel: enkel
toegestaan als nevenfunctie bij de bedrijven; het bouwen in meerdere bouwlagen wordt gestimuleerd
voor deze functies, waardoor er bij nieuwbouw per verdieping slechts een beperkte vloeroppervlakte van
max. 120 m² wordt toegelaten.
- Opritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en loskades en stapelplaatsen.
- Milieu-inrichtingen: elementen die het noodzakelijke gevolg zijn van het geldende wetgeving betreffende
de milieuvergunning, nl. voorgeschreven algemene sectoriële of bijzondere voorwaarden, strekkende tot
het bevorderen van de kwaliteit van het leefmilieu.

2

3

CLASSIFICATIE VAN HET BEDRIJF
Het carrosseriebedrijf Lauwers wordt ondergebracht onder klasse 3.
Dit houdt in dat de bedrijfsactiviteiten op deze plaats mogen blijven bestaan binnen bepaalde randvoorwaarden;
Er is een beperkte uitbreiding mogelijk van de bestaande bebouwde oppervlakte zoals aangeduid op
het bestemmingsplan. Echte schaalvergroting van het bedrijf op deze plek is aldus niet wenselijk. Bij
stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er beperkte nieuwe activiteiten worden toegelaten. Deze
moeten qua milieuhinder minder storend zijn dan de bestaande activiteiten, zowel wat betreft de dynamiek als de aard van de activiteit.

5

Bestemming

a.

Hoofdbestemming:
Het terrein is uitsluitend bestemd voor de bedrijfsactiviteiten en/of afgeleiden van het aldaar gevestigde
bedrijf. Deze afgeleide activiteiten dienen een directe verwantschap aan te tonen met de huidige activiteit,
nl. ‘autogarage, carrosseriewerken, in-en verkoop van voertuigen, takeldienst’.
Beperkte nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten op voorwaarde dat zij niet meer hinder veroorzaken
dan de huidige bedrijfsactiviteiten.

b.

Nevenbestemming:

Hoogte van de gebouwen en constructies
- De kroonlijsthoogte van het bedrijfsgebouw bedraagt maximum 7m op de rand van de bestemmingsstrook; een grotere kroonlijsthoogte is aanvaardbaar indien de constructies begrepen zijn binnen een
hoek van 45° vanaf de maximum kroonlijsthoogte. In ieder geval zal de bouwhoogte (hoogte gemeten
vanaf het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw of maximale nokhoogte bij hellend dak) steeds
kleiner zijn dan 10m.

Welstand van de gebouwen en constructies
Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten.
Compacte gebouwen en zuinig ruimtegebruik genieten de voorkeur: de integratie van de verschillende
bedrijfsonderdelen in één volume dient absoluut nagestreefd.
De bouwaanvraag zal tevens beoordeeld worden i.f.v. de harmonische inpassing binnen de bestaande
omgeving en landschap. In ieder geval dient ertussen de verschillende bouwdelen onderling (zowel nieuwe als bestaande) een eenheid in materialen worden bekomen.

LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

1

Plaatsing van de gebouwen en constructies
Binnen de grenzen zoals aangeduid op het bestemmingsplan.
Er dient steeds rekening gehouden met de richtlijnen van de brandweer betreffende de bereikbaarheid
van de gebouwen.

6

ART. 1

Terreinbezetting en -aanleg
- De afgebakende strook mag voor 100% volgebouwd worden.
- Alleen het deel van de terreinen ingericht als toegang, parkeerplaats, stapelplaats, stalplaats voor voertuigen, mag verhard worden. Alle verharde delen van het terrein worden aangelegd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen (klinkers etc.) tenzij uit milieutechnische overwegingen andere materialen meer aangewezen zijn. De overige ruimte moet met groen worden ingericht en als dusdanig gehandhaafd worden.

4

0.03

Realisatietermijn
Binnen drie jaar na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het ministeriële besluit betreffende
dit B.P.A. dient de bouwaanvraag voor het uitbreiden van de gebouwen en verhardingen ingediend volgens de bepalingen van het B.P.A.; De werken dienen beëindigd binnen vijf jaar na goedkeuring van de
bouwvergunning. Na deze termijnen kunnen deze niet meer gerealiseerd worden.

Bescherming van het Archeologisch Patrimonium
Ter ondersteuning van een preventief archeologisch erfgoedbeleid zal in elke bouwvergunning de bouwheer attent worden gemaakt op de archeologische meldingsplicht zoals bepaald in het ‘Decreet houdende de Bescherming van het Archeologisch Patrimonium’.
Elke omvangrijke bodemingreep (het bouwen van constructies met kruipkelder, het afgraven van teelaarde voor funderingen, …) moet gepaard gaan met een archeologische controle door het Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium. Indien deze controle positief blijkt, dienen minimum 10 dagen voorzien te
worden voor een archeologisch noodonderzoek.

Niet toegelaten activiteiten zijn o.a.:
- bedrijfswoning of conciërgewoning
- louter commerciële activiteiten

7

Dakvorm
Vrij op voorwaarde dat er een goede aansluiting is met de bestaande aanliggende gebouwen.

8

Materialen
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- Gevels: gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur; geen
zichtbare blinde gevels.
- Dakbedekking schuine daken: pannen, rechthoekige leien in horizontale rijen, riet, dakvilt voor flauw hellende daken, zink, koper.

Alle materialen moeten uit esthetisch standpunt verantwoord en van duurzame aard zijn. De voorkeur
wordt gegeven aan natuurlijke materialen, zoals baksteen en hout (bv. onbehandeld ceder). De gebruikte
materialen moeten in harmonie zijn met deze van de gebouwen in de omgeving. Industriële materialen
en felle kleuren dienen in elk geval vermeden.
Akoestische isolatie naar de omgeving moet gegarandeerd worden.

7
9

Uitsprongen

- Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.
- Alleen het deel van de zone ingericht als oprit, terras of tuinpad mag verhard worden.

Aan de gevels van het bedrijfsgebouw zijn uitsprongen t.o.v. het gevelvlak toegelaten voor luifels, afdaken
en terrassen.
De maximum toegelaten uitsprong bedraagt 1,5 m tov. de grens van de bestemmingsstrook en bevindt
zich op minimum 2,5 m hoogte vanaf het grondpeil en heeft een maximale hoogte van 1m.

10 Erfscheidingen
Behoudens beplantingen mogen erfscheidingen slechts worden uitgevoerd in palen met draad- of hekwerk, met een maximale hoogte van 2,5m.

Aanleg van de strook

ART. 3
1

VOORTUINSTROOK
Omschrijving
Bouwvrije groenstrook van 12m diep gemeten vanaf de rooilijn.

11 Uitbreiding
De uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen en verhardingen binnen de bestemmingszone lokaal
bedrijventerrein kan pas verleend worden nadat de bufferzones op eigen terrein integraal zijn aangelegd
en de af te breken constructies op eigen terrein effectief zijn afgebroken.
Vergunning voor deze werken kan samen met de bouwaanvraag voor de nieuwbouwwerken worden
aangevraagd via in één dossier. Nochtans dienen ze vóór de start van de nieuwbouwwerken uitgevoerd te
zijn; het gemeentebestuur zal daarom minimum 2 weken tevoren schriftelijk op de hoogte gebracht worden wanneer de werken aangevat zullen worden.

ART. 2
1

3

4

ART. 4

STROOK VOOR TUINEN

Plaatsing van de gebouwen en constructies
1

Welstand van de gebouwen en constructies
Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten.
De bouwaanvraag zal tevens beoordeeld worden i.f.v. de harmonische inpassing binnen de bestaande
omgeving en landschap. De architectuur moet een streekeigen, landelijk karakter hebben.

Omschrijving
Zone ingericht als tuin, gelegen aan de bedrijfswoning en in functie van de bewoners van deze woning.

Bestemming
Bestemd voor private tuin aan de woning.

Afmetingen van de gebouwen
- Kroonlijsthoogte: maximum 7m
- Nokhoogte: maximum 12m
- Dakhelling: maximum 60°

5

Aanleg van de strook
- Het niet-verharde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.
- Alleen het deel van de zone ingericht als oprit, terras of tuinpad mag verhard worden, met een maximum
van 15% van de totale oppervlakte van de voortuinstrook.

2

4

Bebouwingswijze
Alle constructies zijn verboden, inclusief hellende op- en afritten.

Bestemming

- Voor- en achtergevel: vrije plaatsing binnen de bouwstrook
- Zijgevels: de huidige zijgevels worden als zijdelingse begrenzing van de bouwstrook vastgelegd, zoals op
het bestemmingsplan aangegeven.

3

Bestemming
Bestemd voor private voortuin.

STROOK VOOR BEDRIJFSWONING

Vrijstaande eengezinswoning met bureel, functioneel verbonden aan het bedrijf.

2

2

3

Bebouwingswijze
In de strook voor tuinen worden er geen gebouwen of constructies toegelaten.

4

Aanleg van de strook
Het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het eerstvolgende plantseizoen
na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.
Maximum 10% van de oppervlakte van deze zone mag verhard worden. Deze verharding moet uitgevoerd worden in waterdoorlatende en opbreekbare materialen.

Dakvorm
Zadeldak of schilddak (in harmonie met het straatbeeld), met een helling van maximum 60°.

6

Materialen
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ART. 5

BUFFERSTROOK

1

Omschrijving

- Om de riolering niet te overbelasten, zal het regenwater van de strook zoveel mogelijk worden afgevoerd
naar de groene (buffer)zones. Op het rioleringsplan van de bouwaanvraag zal dit duidelijk aangeduid zijn.
- Er wordt een maximale stapelhoogte opgelegd van 2m.

Er wordt een groenstrook van respectievelijk 5m, 10m en 15m voorzien t.o.v. aangrenzende bestemmingsstroken, overeenkomstig het bestemmingsplan.

2

Bestemming
Houtkant van hoog- en laagstammige 100% streekeigen inheemse standplaatsgeschikte bomen en struiken, aangepast aan de bodemsamenstelling. Maximum 20% van de bufferaanplanting kan bestaan uit
wintergroene streekeigen struiken en bomen (naaldhout en bladhoudende beplantingen). Er zijn geen
exoten of streekvreemde soorten toegestaan. De bestaande vegetatie dient optimaal geïntegreerd in het
beplantingsplan.

3

Bebouwingswijze
Alle constructies, verhardingen en bedrijfsactiviteiten zijn verboden, de strook moet integraal beplant worden.
Een klein gedeelte van de bestaande bebouwing valt binnen de bufferstrook. Bij herbouw of bij nieuwbouw is er binnen de bufferstrook geen enkele bebouwing meer toegelaten en moet de bufferstrook ook
hier volledig aangeplant worden.

4

Aanleg van de strook
De strook dient met beplanting als houtkant te worden aangelegd zodat een dichte visuele en milieuhygienische buffer gevormd wordt t.o.v. de aangrenzende percelen. Om de dichtheid van het scherm te garanderen, zullen de laagstammige elementen van de houtkant regelmatig gesnoeid en in cycli van 5 à 10
jaar gekapt worden, met behoud van de wortel. Dit kappen mag nooit in één keer gebeuren, maar moet
gefaseerd worden om de visuele afscherming permanent te garanderen.

-

ART. 6
1

Om het behoud van de bestaande bomen en struiken te verzekeren binnen de bufferstroken, moeten bij
de bouw- en wegeniswerken volgende maatregelen in acht genomen worden:
Binnen een omtrek van 5m uit de stam mogen geen gebouwen worden opgericht, noch werken uitgevoerd.
Tijdens de werken moet de stam beschermd worden door bv. een omheining.
Het is niet toegelaten takken te verwijderen of in de wortelzone op te hogen, uit te graven, met zwaar materieel te komen of te stapelen.
Bij bemaling dient de boom water gegeven.

STROOK VOOR VERHARDING
Bestemming
Strook bestemd voor de aanleg van opritten, private wegen en/of parkeerplaatsen t.b.v. het bestaande
bedrijf, het stallen van voertuigen in open lucht.

2

Bebouwingswijze
Alle bouwwerken en constructies zijn verboden; poorten en aanverwanten zijn toegelaten, evenals kleine
constructie-elementen zoals verlichtingselementen.

3

Aanleg van de strook
- De verhardingen binnen deze zone dienen uitgevoerd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen (klinkers etc.) tenzij uit milieutechnische overwegingen andere materialen meer aangewezen zijn.
De niet verharde ruimte moet met groen worden ingericht.
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Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van:

De secretaris,

A. Helsen

De burgemeester,

N. Buijs

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Arendonk bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd:
Van
tot

vanwege het college,

De secretaris,

De burgemeester,

A. Helsen

N. Buijs

Gezien, definitief goedgekeurd en aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van

De secretaris

De burgemeester

A. Helsen

N. Buijs
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN
PLANNEN

BPA 010

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEVOEGD BIJ HET
BESTEMMINGSPLAN B.P.A. 010

17. Handelsinrichting : gebouw bestemd voor het exploiteren van een handelszaak, met uitsluiting van elk
ander bedrijf, en al dan niet samengaande met de bewoning van een deel van het gebouw.
18. Hoekgebouw : gebouw opgericht op een perceel dat aan twee straten paalt op de plaats waar deze elkaar kruisen.

TOEPASSING VAN ART.14 VOLGENS HET DECREET BETREFFENDE DE
RUIMTELIJKE ORDENING GECOÖRDINEERD OP 22/10/1996, GEWIJZIGD BIJ
DECREET VAN 19/12/1998 HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE
BEGROTING 1999, BIJ DECREET VAN 18/05/1999 HOUDENDE DE ORGANISATIE
VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING EN BIJ DECREET VAN 26/04/2000

19. Houtkant : breed uitgroeiende levende haag van bomen en struiken, die in cycli gekapt wordt om een
dichtbegroeide visuele buffer te bekomen.
20. Kleinbedrijf : bedrijf op kleine schaal waarvan het bestaan of de werking, uit oogpunt van rust en hygiëne,
verenigbaar is met de eisen in een woongebied.
21. Kopgebouw : gebouw aan één der uiteinden van een bouwblok waarvan de vrijstaande zijgevel is afgewerkt.
22. Kopgevel :afgewerkte zijgevel van een kopgebouw.
23. Kroonlijst : horizontale vooruitspringende lijst tussen de gevel en het dak die de dakgoot draagt.

ART. 0

ALGEMENE BEPALINGEN

24. Kroonlijsthoogte: hoogte van het bouwwerk, gemeten vanaf het grondpeil tot de bovenkant van de kroon-

TERMINOLOGIE

25. Lichtstraat : langgerekte, uit segmenten samengestelde lichtkoepel.

lijst of deksteen.

0.01

26. Luifel : afdak aan de voorgevel of aan de vrijstaande zijgevel van een gebouw.
27. Scheidingsmuur : gevel van een gebouw die is opgericht op de grens van twee erven.
Voor de toepassing van de stedenbouwkundige voorschriften wordt verstaan onder:

28. Schilddak : dak dat uit vier schuine vlakken bestaat.
29. Terreinbezetting : de terreinbezetting is de oppervlakte van de projectie van het hele gebouw op de ter-

1.

Aaneengesloten gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens zijn geplaatst.

2.

Bergplaats : gebouw dat tot berging wordt aangewend, met uitsluiting van enig bedrijf.

30. Terreinoppervlakte : de terreinoppervlakte wordt gevormd door de werkelijke perceelsoppervlakte(n).

3.

Bezettingscoëfficiënt : de bezettingscoëfficiënt is de verhouding tussen de terreinbezetting en de terrein-

31. Topgevel : gevel die een top vormt (driehoekvormig, in een punt uitlopend tussen de twee afhellende de-

oppervlakte.

reinoppervlakte (uitsprongen en terrassen en ondergrondse constructies inbegrepen).

len van het dak).

4.

Bouwblok : groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt.

32. Uitbouw : uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping.

5.

Bouwhoogte : afstand gemeten van het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw

33. Uitsprong : deel van een gevel dat niet in hetzelfde vlak ligt als het overige gedeelte van die gevel.

6.

Bouwlijn : lijn waarop de gevel van het gebouw is geplaatst.

34. Vloeroppervlakte (V) : de vloeroppervlakte is de som van alle bruikbare vloeroppervlakten, waarvan de

7.

Bouwstrook : strook die over haar gehele diepte voor bebouwing in aanmerking komt.

8.

Bouwvrije strook: strook grond waarin, behoudens speciale bepalingen, geen constructies mogen worden
opgericht.

9.

Bouwvrije voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn.

10. Bouwvrije zijtuinstrook: strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw. De diepte hiervan is gelijk aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen
11. Constructie : elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander bouwmateriaal dat hetzij met de grond verbonden is, hetzij op de grond geplaatst is en zodanige afmetingen heeft dat het niet zonder voorbereidende werkzaamheden kan worden verplaatst.
12. Dakbasis : denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met
de nok snijdt.
13. Gebouw : elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met doorgaande muren omsloten ruimte vormt.
14. Gegroepeerde bebouwing: bebouwingswijze waarbij kleine groepen van gelijkvormige gebouwen, bouwblokken genaamd, worden afgescheiden door bouwvrije zijtuinstroken.

zoldering boven het maaiveld uitsteekt.
alle auto- en andere bergplaatsen, alsook terrasoppervlakte, meegerekend.
bruikbare : de bruikbare vloeroppervlakte begint bij een vrije hoogte van 1,5 meter.
vloeroppervlakte : eventuele scheidingswanden en buitenmuren meegerekend.
35. Vloerterrein (V/T): de Vloer/Terrein index is de verhouding tussen de vloeroppervlakte en de terreinoppervlakte.
36. Voorgevelbouwlijn : denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn,
en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels ligt
ze aan de smalste zijde van de kavel.
37. Vrijstaande bebouwing: bebouwingswijze waarbij de beide zijgevels van een gebouw op een minimale afstand van de perceelsgrenzen zijn geplaatst.
38. Vrijstaande gevel: gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt aangebouwd.
39. Woning : huis of deel van een gebouw bestemd voor de huisvesting van een enkel gezin.
40. Woonhuis : gebouw uitsluitend tot huisvesting van één of meer gezinnen ingericht.
41. Zadeldak : dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke lengte en die in een nok evenwijdig
met de as van de weg samenkomen.
42. Zijgevel : gevel aan de zijkant van het gebouw.

15. Gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gebouwen met hetzelfde profiel geplaatst worden
op een gemeenschappelijke zijgrens van twee percelen, en op eenzelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen.
16. Gevel : buitenmuur van een gebouw.
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ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN, BEHOUDENS ANDERS
LUIDENDE BEPALINGEN IN DE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN:

b.

Nevenbestemming:
Kantoren en sociale inrichtingen voor het personeel: enkel toegestaan als nevenfunctie bij de bedrijven; het
bouwen in meerdere bouwlagen wordt gestimuleerd voor deze functies.
Opritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en loskades en stapelplaatsen.
Milieu-inrichtingen: elementen die het noodzakelijke gevolg zijn van het geldende wetgeving betreffende de
milieuvergunning, nl. voorgeschreven algemene sectoriële of bijzondere voorwaarden, strekkende tot het
bevorderen van de kwaliteit van het leefmilieu.

c.

Niet toegelaten activiteiten zijn o.a.:
- Vervoersgenererende bedrijven zoals o.a. transportfirma’s en distributiebedrijven
- Voor de omgeving hinderlijke bedrijven die lawaai, onaangename geuren en stof veroorzaken, water-,
bodem- of luchtvervuiling,… (vervuilende en milieubelastende activiteiten).

-

1

Vellen van bomen
Het vellen van aanwezige bomen op de percelen kan enkel toegelaten worden voor zover dit noodzakelijk is voor de oprichting van het gebouw en het nemen van de toegang tot het gebouw. Deze handelingen
moeten in overeenstemming zijn met het gemeentelijk kapreglement en het bosdecreet. Het integreren
van de bestaande bomen binnen de terreinaanleg dient nagestreefd. Op de bouwaanvraagplannen moeten alle te kappen bomen duidelijk aangeduid zijn.

2

Bij te voegen plannen bij bouwaanvraag
- Voor de niet-verharde delen van het terrein zal een gedetailleerd beplantingsplan bij de bouwaanvraag
gevoegd worden.
- Voor verharde delen van het terrein zal de functie (oprit, parkeerplaats, stapelplaats, laad- en loskade,
terras, …) en materiaalomschrijving duidelijk worden aangegeven.
- Voorzieningen voor brandbestrijding en publiciteitsvoorzieningen dienen tevens duidelijk vermeld.

3

2

3

CLASSIFICATIE VAN HET BEDRIJF
4

a.
-

STROOK VOOR WONEN EN BEDRIJVIGHEID
Bestemming
Hoofdbestemming:
Eengezinswoningen: vrijstaand of gekoppeld.
Kleine en middelgrote ondernemingen met een lokaal karakter, d.w.z.:
Ambachtelijke bedrijven: bedrijven waar handwerk een belangrijke plaats inneemt
Kleinbedrijven: productie en verwerking op kleine schaal
Zowel productieruimten als opslagplaatsen komen in aanmerking
Bedrijven met een duidelijke binding met de gemeente inzake personeelsbestand, leveranciers en/of afzetgebied
Handelsruimten

Plaatsing van de gebouwen en constructies
Plaatsing binnen de strook voor wonen en bedrijvigheid zoals aangeduid op het bestemmingsplan.
Elke kavel mag voor maximum 90% van de kaveloppervlakte binnen deze strook 1, bebouwd worden.
Bij vrijstaande bebouwing per kavel geldt er een bouwvrije strook van 3m uit de zijdelingse perceelsgrenzen. Bij gekoppelde bebouwing moeten de vrijstaande zijgevels 3m uit de zijdelingse perceelsgrenzen
worden geplaatst.
De gebouwen moeten altijd geplaatst worden buiten de bouwvrije voortuinstrook van 3 m, zoals aangeduid op het bestemmingsplan.
De bestaande bebouwing in de voortuinstrook en binnen de opgelegde bouwvrije strook van 3 m tov de
zijdelingse perceelsgrenzen, mag in de huidige toestand behouden blijven en gerenoveerd worden. Bij
herbouw of bij nieuwbouw moet de bouwvrije zone van 3m gerespecteerd worden tov de zijdelingse perceelsgrenzen.
Er dient steeds rekening gehouden met de richtlijnen van de brandweer betreffende de bereikbaarheid
van de gebouwen.

De bedrijven wordt ondergebracht onder klasse 3.
Dit houdt in dat de bedrijfsactiviteiten op deze plaats mogen blijven bestaan en beperkt uitbreiden binnen
de strook voor lokaal bedrijventerrein zoals aangeduid op het bestemmingsplan. Er zijn tevens nieuwe
activiteiten toegelaten op voorwaarde dat zij niet meer hinder veroorzaken dan de huidige activiteiten.

1

Terreinbezetting en –aanleg
Binnen deze strook mag elke kavel voor maximum 90% bebouwd worden.
Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de constructies) en als dusdanig gehandhaafd.
Alleen het deel van de terreinen ingericht als toegang, parkeerplaats, laad- en loskade, afgeschermde
stapelplaats, mag verhard worden. Alle verharde delen van het terrein worden aangelegd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen (klinkers etc.) tenzij uit milieutechnische overwegingen andere
materialen meer aangewezen zijn.

De bedrijfsterreinen van het huidige bedrijf Vervecken en het huidige bedrijf Huybrechts worden hier samen beschouwd en zullen tevens op één bestemmingsplan worden weergegeven gezien de ruimtelijke
samenhang.

ART. 1

Realisatietermijn
Binnen drie jaar na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het ministeriële besluit betreffende
dit B.P.A. dient de bouwaanvraag voor het uitbreiden van de gebouwen en verhardingen ingediend volgens de bepalingen van het B.P.A.; de werken dienen beëindigd binnen vijf jaar na goedkeuring van de
bouwvergunning. Na deze termijnen kunnen deze niet meer gerealiseerd worden.

Bescherming van het Archeologisch Patrimonium
Ter ondersteuning van een preventief archeologisch erfgoedbeleid zal in elke bouwvergunning de bouwheer attent worden gemaakt op de archeologische meldingsplicht zoals bepaald in het ‘Decreet houdende de Bescherming van het Archeologisch Patrimonium’.
Elke omvangrijke bodemingreep (het bouwen van constructies met kruipkelder, het afgraven van teelaarde voor funderingen, …) moet gepaard gaan met een archeologische controle door het Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium. Indien deze controle positief blijkt, dienen minimum 10 dagen voorzien te
worden voor een archeologisch noodonderzoek.

0.03

-

5

Hoogte van de gebouwen en constructies
De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 7 m op de rand van de bestemmingsstrook; een grotere kroonlijsthoogte is aanvaardbaar indien de constructies begrepen zijn binnen een hoek van 45° vanaf de maximum kroonlijsthoogte. In ieder geval zal de bouwhoogte (hoogte gemeten vanaf het grondpeil tot het
hoogste punt van het gebouw, of de nokhoogte bij een hellend dak) steeds kleiner zijn dan 10m.
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6

Welstand van de gebouwen en constructies

Milieu-inrichtingen: elementen die het noodzakelijke gevolg zijn van het geldende wetgeving betreffende
de milieuvergunning, nl. voorgeschreven algemene sectoriële of bijzondere voorwaarden, strekkende tot
het bevorderen van de kwaliteit van het leefmilieu.

Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten.
Compacte gebouwen en zuinig ruimtegebruik genieten de voorkeur: de integratie van de verschillende
bedrijfsonderdelen in één volume dient absoluut nagestreefd.
De bouwaanvraag zal tevens beoordeeld worden i.f.v. de harmonische inpassing binnen de bestaande
omgeving en landschap. In ieder geval dient er tussen de verschillende bouwdelen onderling (zowel
nieuwe als bestaande) een eenheid in materialen worden bekomen.

7

Dakvorm
Vrij, op voorwaarde dat er een goede aansluiting is met de bestaande aanliggende gebouwen en de dakvorm moet in harmonie zijn met het straatbeeld.

8

c) Niet toegelaten activiteiten zijn o.a.:
Bedrijfswoning of conciërgewoning
Vervoersgenererende bedrijven zoals o.a. transportfirma’s en distributiebedrijven
voor de omgeving hinderlijke bedrijven die lawaai, onaangename geuren en stof veroorzaken, water-, bodem- of luchtvervuiling,… (vervuilende en milieubelastende activiteiten).

2

Materialen
Alle materialen moeten uit esthetisch standpunt verantwoord en van duurzame aard zijn.
De voorkeur wordt gegeven aan natuurlijke materialen, zoals baksteen en hout. Industriële materialen en
felle kleuren zijn hier niet toegelaten.
Akoestische isolatie naar de omgeving moet gegarandeerd worden.

9

Uitsprongen

3

Aan de gevels van het bedrijfsgebouw zijn uitsprongen t.o.v. het gevelvlak toegelaten voor luifels, afdaken
en terrassen. Dit kan echter niet t.o.v. de bufferstroken.
De maximum toegelaten uitsprong bedraagt 1.5 m tov. de grens van de bestemmingsstrook en bevindt
zich op minimum 2,5 m hoogte vanaf het grondpeil.

Behoudens beplantingen mogen erfscheidingen slechts worden uitgevoerd in palen met draad- of hekwerk, met een maximale hoogte van 2,5m.

4

1

a) Hoofdbestemming:
Het terrein is uitsluitend bestemd voor bedrijfsactiviteiten. en/of afgeleiden van het aldaar gevestigde bedrijf. Bij de stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten zijn andere bedrijfsactiviteiten binnen deze strook
toegelaten op voorwaarde dat de genererende dynamiek van deze activiteiten niet groter is dan deze van
de bestaande activiteiten. De toegelaten activiteiten worden beperkt tot::
Kleine en middelgrote ondernemingen met een lokaal karakter, d.w.z.:
Ambachtelijke bedrijven: bedrijven waar handwerk een belangrijke plaats inneemt
Kleinbedrijven: productie en verwerking op kleine schaal
Zowel productieruimten als opslagplaatsen komen in aanmerking
Bedrijven met een duidelijke binding met de gemeente inzake personeelsbestand, leveranciers en/of afzetgebied
b) Nevenbestemming:
Kantoren, beperkte toonzalen, tentoonstellingsruimten en sociale inrichtingen voor het personeel: enkel
toegestaan als nevenfunctie bij de bedrijven; het bouwen in meerdere bouwlagen wordt gestimuleerd
voor deze functies.
Opritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en loskades en stapelplaatsen.

Hoogte van de gebouwen en constructies
De kroonlijsthoogte van het bedrijfsgebouw bedraagt maximum 7 m; een grotere kroonlijsthoogte is aanvaardbaar indien de constructies begrepen zijn binnen een hoek van 45° vanaf de maximum kroonlijsthoogte. In ieder geval zal de bouwhoogte (hoogte gemeten vanaf het grondpeil tot het hoogste punt van
het gebouw, of nokhoogte bij hellend dak) steeds kleiner zijn dan 10m.

STROOK VOOR BEDRIJFSGEBOUWEN

Bestemming

Plaatsing van de gebouwen en constructies
Binnen de grenzen zoals aangeduid op het bestemmingsplan.
Bij nieuwbouw of bij herbouw van de gebouwen binnen deze zone moet er tegen de achterste perceelsgrens (zuidelijke grens) een groen scherm worden aangeplant (bv. haag, bomenrij, begroeide draad)
waardoor de bedrijfsgebouwen minder zichtbaar zijn vanuit het achterliggende open agrarisch gebied. Dit
groene scherm moet een hoogte hebben van tenminste 4 m en moet een dichte groene wand vormen.
Voor de inplanting van de gebouwen dient steeds rekening gehouden met de richtlijnen van de brandweer betreffende de bereikbaarheid van de gebouwen.

10 Erfscheidingen

ART. 2

Terreinbezetting en –aanleg
Deze strook mag voor 100% bebouwd worden.
Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de constructies) en als dusdanig gehandhaafd.
Alleen het deel van de terreinen ingericht als toegang, parkeerplaats, laad- en loskade, afgeschermde
stapelplaats, mag verhard worden. Alle verharde delen van het terrein worden aangelegd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen (klinkers etc.) tenzij uit milieutechnische overwegingen andere
materialen meer aangewezen zijn.

5

Welstand van de gebouwen en constructies
Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten.
Compacte gebouwen en zuinig ruimtegebruik genieten de voorkeur: de integratie van de verschillende
bedrijfsonderdelen in één volume dient absoluut nagestreefd.
De bouwaanvraag zal tevens beoordeeld worden i.f.v. de harmonische inpassing binnen de bestaande
omgeving en landschap. In ieder geval dient er tussen de verschillende bouwdelen onderling (zowel
nieuwe als bestaande) een eenheid in materialen worden bekomen.

6

Dakvorm
Vrij, op voorwaarde dat er een goede aansluiting is op de andere gebouwen en dat de dakvorm in harmonie is met de aanliggende gebouwen.

7

Materialen
Alle materialen moeten uit esthetisch standpunt verantwoord en van duurzame aard zijn. De gebruikte
materialen moeten in harmonie zijn met deze van de aanliggende gebouwen.
Akoestische isolatie naar de omgeving moet gegarandeerd worden.

8

Uitsprongen
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Aan de gevels van het bedrijfsgebouw zijn uitsprongen t.o.v. het gevelvlak toegelaten voor luifels, afdaken
en terrassen. Dit kan echter niet t.o.v. de bufferstroken.
De maximum toegelaten uitsprong bedraagt 1.5m tov. de grens van de bestemmingsstrook, bevindt zich
op minimum 2,5m hoogte vanaf het grondpeil en heeft een maximale hoogte van 1m.

9

Erfscheidingen
Behoudens beplantingen mogen erfscheidingen slechts worden uitgevoerd in palen met draad- of hekwerk, met een maximale hoogte van 2,5m.

ART. 3
1

VOORTUINSTROOK
Omschrijving
Bouwvrije groenstrook tussen de openbare weg en de bestemmingsstrook 1, zoals aangeduid op het bestemmingsplan.

2

Bestemming
Bestemd voor private voortuin.

3

Bebouwingswijze
Alle constructies zijn verboden, inclusief hellende op- en afritten.

4

Aanleg van de strook
Het niet-verharde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.
Alleen het deel van de zone ingericht als oprit, terras of tuinpad mag verhard worden, met een maximum
van 30% van de voortuinstrook per kavel.
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Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van:

De secretaris,

A. Helsen

De burgemeester,

N. Buijs

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Arendonk bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd:
Van
tot

vanwege het college,

De secretaris,

De burgemeester,

A. Helsen

N. Buijs

Gezien, definitief goedgekeurd en aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van

De secretaris,

De burgemeester,

A. Helsen

N. Buijs
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GEWESTPLAN

BEDRIJF 011

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN
PLANNEN

BPA 015

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEVOEGD BIJ HET
BESTEMMINGSPLAN B.P.A. 015
17. Handelsinrichting : gebouw bestemd voor het exploiteren van een handelszaak, met uitsluiting van elk
ander bedrijf, en al dan niet samengaande met de bewoning van een deel van het gebouw.

TOEPASSING VAN ART.14 VOLGENS HET DECREET BETREFFENDE DE
RUIMTELIJKE ORDENING GECOÖRDINEERD OP 22/10/1996, GEWIJZIGD BIJ
DECREET VAN 19/12/1998 HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE
BEGROTING 1999, BIJ DECREET VAN 18/05/1999 HOUDENDE DE ORGANISATIE
VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING EN BIJ DECREET VAN 26/04/2000

18. Hoekgebouw : gebouw opgericht op een perceel dat aan twee straten paalt op de plaats waar deze elkaar kruisen.
19. Houtkant : breed uitgroeiende levende haag van bomen en struiken, die in cycli gekapt wordt om een
dichtbegroeide visuele buffer te bekomen.
20. Kleinbedrijf : bedrijf op kleine schaal waarvan het bestaan of de werking, uit oogpunt van rust en hygiëne,
verenigbaar is met de eisen in een woongebied.
21. Kopgebouw : gebouw aan één der uiteinden van een bouwblok waarvan de vrijstaande zijgevel is afgewerkt.

ART. 0

ALGEMENE BEPALINGEN

22. Kopgevel :afgewerkte zijgevel van een kopgebouw.
23. Kroonlijst : horizontale vooruitspringende lijst tussen de gevel en het dak die de dakgoot draagt.

0.01

TERMINOLOGIE

24. Kroonlijsthoogte: hoogte van het bouwwerk, gemeten vanaf het grondpeil tot de bovenkant van de kroonlijst of deksteen.
25. Lichtstraat : langgerekte, uit segmenten samengestelde lichtkoepel.

Voor de toepassing van de stedenbouwkundige voorschriften wordt verstaan onder:

26. Luifel : afdak aan de voorgevel of aan de vrijstaande zijgevel van een gebouw.
27. Scheidingsmuur : gevel van een gebouw die is opgericht op de grens van twee erven.

1.

Aaneengesloten gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens zijn geplaatst.

28. Schilddak : dak dat uit vier schuine vlakken bestaat.

2.

Bergplaats : gebouw dat tot berging wordt aangewend, met uitsluiting van enig bedrijf.

29. Terreinbezetting : de terreinbezetting is de oppervlakte van de projectie van het hele gebouw op de ter-

3.

Bezettingscoëfficiënt : de bezettingscoëfficiënt is de verhouding tussen de terreinbezetting en de terrein-

reinoppervlakte (uitsprongen en terrassen en ondergrondse constructies inbegrepen).

oppervlakte.

30. Terreinoppervlakte : de terreinoppervlakte wordt gevormd door de werkelijke perceelsoppervlakte(n).

4.

Bouwblok : groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt.

31. Topgevel : gevel die een top vormt (driehoekvormig, in een punt uitlopend tussen de twee afhellende de-

5.

Bouwhoogte : afstand gemeten van het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw

6.

Bouwlijn : lijn waarop de gevel van het gebouw is geplaatst.

32. Uitbouw : uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping.

7.

Bouwstrook : strook die over haar gehele diepte voor bebouwing in aanmerking komt.

33. Uitsprong : deel van een gevel dat niet in hetzelfde vlak ligt als het overige gedeelte van die gevel.

8.

Bouwvrije strook: strook grond waarin, behoudens speciale bepalingen, geen constructies mogen worden

34. Vloeroppervlakte (V) : de vloeroppervlakte is de som van alle bruikbare vloeroppervlakten, waarvan de

opgericht.
9.

Bouwvrije voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn.

10. Bouwvrije zijtuinstrook: strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw. De diepte hiervan is gelijk aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen

len van het dak).

zoldering boven het maaiveld uitsteekt.
alle auto- en andere bergplaatsen, alsook terrasoppervlakte, meegerekend.
bruikbare : de bruikbare vloeroppervlakte begint bij een vrije hoogte van 1,5 meter.
vloeroppervlakte : eventuele scheidingswanden en buitenmuren meegerekend.
35. Vloerterrein (V/T) : de Vloer/Terrein index is de verhouding tussen de vloeroppervlakte en de terreinoppervlakte.

11. Constructie : elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander bouwmateriaal dat hetzij met de grond ver-

36. Voorgevelbouwlijn : denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn,

bonden is, hetzij op de grond geplaatst is en zodanige afmetingen heeft dat het niet zonder voorberei-

en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels ligt

dende werkzaamheden kan worden verplaatst.
12. Dakbasis : denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met
de nok snijdt.
13. Gebouw : elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met doorgaande muren omsloten ruimte vormt.
14. Gegroepeerde bebouwing: bebouwingswijze waarbij kleine groepen van gelijkvormige gebouwen, bouwblokken genaamd, worden afgescheiden door bouwvrije zijtuinstroken.
15. Gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gebouwen met hetzelfde profiel geplaatst worden
op een gemeenschappelijke zijgrens van twee percelen, en op een zelfde bouwlijn, zodat zij een harmo-

ze aan de smalste zijde van de kavel.
37. Vrijstaande bebouwing : bebouwingswijze waarbij de beide zijgevels van een gebouw op een minimale
afstand van de perceelsgrenzen zijn geplaatst.
38. Vrijstaande gevel : gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt aangebouwd.
39. Woning : huis of deel van een gebouw bestemt voor de huisvesting van een enkel gezin.
40. Woonhuis : gebouw uitsluitend tot huisvesting van één of meer gezinnen ingericht.
41. Zadeldak : dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke lengte en die in een nok evenwijdig
met de as van de weg samenkomen.
42. Zijgevel : gevel aan de zijkant van het gebouw.

nisch geheel vormen.
16. Gevel : buitenmuur van een gebouw.
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1

ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN, BEHOUDENS ANDERS
LUIDENDE BEPALINGEN IN DE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN:

b.

Nevenbestemming:
Kantoren, beperkte toonzalen, tentoonstellingsruimten en sociale inrichtingen voor het personeel: enkel
toegestaan als nevenfunctie bij de bedrijven; het bouwen in meerdere bouwlagen wordt gestimuleerd
voor deze functies.
Opritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en loskades en stapelplaatsen.
Milieu-inrichtingen: elementen die het noodzakelijke gevolg zijn van het geldende wetgeving betreffende
de milieuvergunning, nl. voorgeschreven algemene sectoriële of bijzondere voorwaarden, strekkende tot
het bevorderen van de kwaliteit van het leefmilieu.

c.

Niet toegelaten activiteiten zijn o.a.:
Bedrijfswoning of conciërgewoning
Vervoersgenererende bedrijven zoals o.a. transportfirma’s en distributiebedrijven
Voor de omgeving hinderlijke bedrijven die lawaai, onaangename geuren en stof veroorzaken, water-,
bodem- of luchtvervuiling,… (vervuilende en milieubelastende activiteiten).

2

Realisatietermijn

Vellen van bomen
Het vellen van aanwezige bomen op de percelen kan enkel toegelaten worden voor zover dit noodzakelijk is voor de oprichting van het gebouw en het nemen van de toegang tot het gebouw. Deze handelingen
moeten in overeenstemming zijn met het gemeentelijk kapreglement en het bosdecreet. Het integreren
van de bestaande bomen binnen de terreinaanleg dient nagestreefd. Op de bouwaanvraagplannen moeten alle te kappen bomen duidelijk aangeduid zijn.

2

Bij te voegen plannen bij bouwaanvraag
- Voor de niet-verharde delen van het terrein zal een gedetailleerd beplantingsplan bij de bouwaanvraag
gevoegd worden.
- Voor verharde delen van het terrein zal de functie (oprit, parkeerplaats, stapelplaats, laad- en loskade,
terras, …) en materiaalomschrijving duidelijk worden aangegeven.
- Voorzieningen voor brandbestrijding en publiciteitsvoorzieningen dienen tevens duidelijk vermeld.

3

Ter ondersteuning van een preventief archeologisch erfgoedbeleid zal in elke bouwvergunning de bouwheer attent worden gemaakt op de archeologische meldingsplicht zoals bepaald in het ‘Decreet houdende de Bescherming van het Archeologisch Patrimonium’.
Elke omvangrijke bodemingreep (het bouwen van constructies met kruipkelder, het afgraven van teelaarde voor funderingen, …) moet gepaard gaan met een archeologische controle door het Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium. Indien deze controle positief blijkt, dienen minimum 10 dagen voorzien te
worden voor een archeologisch noodonderzoek.

0.03

3

LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

1

Bestemming

a.

Hoofdbestemming:
Het terrein is uitsluitend bestemd voor de bedrijfsactiviteiten en/of afgeleiden van het aldaar gevestigde
bedrijf. Deze afgeleide activiteiten dienen een directe verwantschap aan te tonen met de huidige activiteit,
nl. carrosseriewerken.
Bij de stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten zijn andere bedrijfsactiviteiten binnen deze strook toegelaten op voorwaarde dat de genererende dynamiek van deze activiteiten niet groter is dan deze van de
bestaande activiteiten. De toegelaten activiteiten worden beperkt tot:
Kleine en middelgrote ondernemingen met een lokaal karakter, d.w.z.:
Ambachtelijke bedrijven: bedrijven waar handwerk een belangrijke plaats inneemt
Kleinbedrijven: productie en verwerking op kleine schaal
Zowel productieruimten als opslagplaatsen komen in aanmerking
Bedrijven met een duidelijke binding met de gemeente inzake personeelsbestand, leveranciers en/of afzetgebied

Terreinbezetting en -aanleg
De afgebakende strook mag voor 100% volgebouwd worden.
Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de constructies) en als dusdanig gehandhaafd.
Alleen het deel van de terreinen ingericht als toegang, parkeerplaats, laad- en loskade, afgeschermde
stapelplaats, mag verhard worden. Alle verharde delen van het terrein worden aangelegd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen (klinkers etc.) tenzij uit milieutechnische overwegingen andere
materialen meer aangewezen zijn.

CLASSIFICATIE VAN HET BEDRIJF
Het carrosseriebedrijf wordt ondergebracht onder klasse 3.
Dit houdt in dat de bedrijfsactiviteiten op deze plaats mogen blijven bestaan en beperkt uitbreiden zoals
aangeduid op het bestemmingsplan, binnen de strook voor lokaal bedrijventerrein. Er zijn tevens nieuwe
activiteiten toegelaten op voorwaarde dat zij niet meer hinder veroorzaken dan de huidige activiteiten.

ART. 1

Binnen drie jaar na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het ministeriële besluit betreffende
dit B.P.A. dient de bouwaanvraag voor het uitbreiden van de gebouwen en verhardingen ingediend volgens de bepalingen van het B.P.A.; de werken dienen beëindigd binnen vijf jaar na goedkeuring van de
bouwvergunning. Na deze termijnen kunnen deze niet meer gerealiseerd worden.

Bescherming van het Archeologisch Patrimonium

4

Plaatsing van de gebouwen en constructies
Binnen de grenzen zoals aangeduid op het bestemmingsplan.
Er dient steeds rekening gehouden met de richtlijnen van de brandweer betreffende de bereikbaarheid
van de gebouwen.

5

Hoogte van de gebouwen en constructies
De kroonlijsthoogte van het bedrijfsgebouw bedraagt maximum 7 m op de rand van de bestemmingsstrook; een grotere kroonlijsthoogte is aanvaardbaar indien de constructies begrepen zijn binnen een
hoek van 45° vanaf de maximum kroonlijsthoogte. In ieder geval zal de bouwhoogte (hoogte gemeten
vanaf het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw, of nokhoogte bij hellend dak) steeds kleiner zijn
dan 10m.

6

Welstand van de gebouwen en constructies
Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten.
Compacte gebouwen en zuinig ruimtegebruik genieten de voorkeur: de integratie van de verschillende
bedrijfsonderdelen in één volume dient absoluut nagestreefd.
De bouwaanvraag zal tevens beoordeeld worden i.f.v. de harmonische inpassing binnen de bestaande
omgeving en landschap. In ieder geval dient er tussen de verschillende bouwdelen onderling (zowel
nieuwe als bestaande) een eenheid in materialen worden bekomen.

7

Dakvorm
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2

Bestemming
Houtkant van hoog- en laagstammige 100% streekeigen inheemse standplaatsgeschikte bomen en struiken, aangepast aan de bodemsamenstelling. Maximum 20% van de bufferaanplanting kan bestaan uit
wintergroene streekeigen struiken en bomen (naaldhout en bladhoudende beplantingen). Er zijn geen
exoten of streekvreemde soorten toegestaan. De bestaande vegetatie dient optimaal geïntegreerd in het
beplantingsplan.

3

Aanleg van de strook
De strook dient met beplanting als houtkant te worden aangelegd zodat een dichte visuele en milieuhygienische buffer gevormd wordt t.o.v. de aangrenzende percelen. Om de dichtheid van het scherm te garanderen, zullen de laagstammige elementen van de houtkant regelmatig gesnoeid en in cycli van 5 à 10
jaar gekapt worden, met behoud van de wortel. Dit kappen mag nooit in één keer gebeuren, maar moet
gefaseerd worden om de visuele afscherming permanent te garanderen.
Om het behoud van de bestaande bomen en struiken te verzekeren binnen de bufferstroken, moeten bij
de bouw- en wegeniswerken volgende maatregelen in acht genomen worden:
Binnen een omtrek van 5m uit de stam mogen geen gebouwen worden opgericht, noch werken uitgevoerd.
Tijdens de werken moet de stam beschermd worden door bv. een omheining.
Het is niet toegelaten takken te verwijderen of in de wortelzone op te hogen, uit te graven, met zwaar materieel te komen of te stapelen.
Bij bemaling dient de boom water gegeven.

ART. 6
1

1

STROOK VOOR TUINEN
Bestemming
Bestemd voor private tuin horende bij de bedrijfswoning en het bedrijf.

2

Bebouwingswijze
Bergplaatsen en hokken met een maximum oppervlakte van 30m².
Gevel gericht naar het hoofdgebouw: op minimum 10m achter de strook voor hoofdgebouwen (bedrijfsgebouw).
Overige gevels: Op minimum 3m afstand tov. de perceelsgrenzen.

Bebouwingswijze
Alle constructies, verhardingen en bedrijfsactiviteiten zijn verboden, de strook moet integraal beplant worden.
Een zeer beperkt deel van de bestaande bebouwing valt binnen de bufferstrook. Deze bestaande bebouwing mag behouden blijven en zelfs gerenoveerd worden. Bij nieuwbouw of herbouw is er binnen de
bufferstrook geen enkele bebouwing of constructie meer toegelaten.

4

ART. 7

3

Afmetingen van de gebouwen
Bouwhoogte: maximum 3m.

4

Dakvorm
Plat dak of schuin dak met een max. helling van 45°.

5

Materialen
Gevels: gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur.
Dakbedekking schuine daken: pannen, rechthoekige leien in horizontale rijen, riet, dakvilt voor flauw hellende daken, zink, koper.

6

Aanleg van de strook
Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. Maximum 10% van de oppervlakte van deze zone mag verhard worden in waterdoorlatende en opbreekbare materialen.

STROOK VOOR VERHARDINGEN
Bestemming
Strook bestemd voor de aanleg van opritten, private wegen en/of parkeerplaatsen t.b.v. het bestaande
bedrijf, het opslaan van materialen.

2

Bebouwingswijze
Alle bouwwerken en constructies zijn verboden; poorten, verlichtingselementen en aanverwanten zijn
toegelaten.

3

Aanleg van de strook
De verhardingen binnen deze zone dienen uitgevoerd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen.
Om de riolering niet te overbelasten, zal het regenwater van de strook zoveel mogelijk worden afgevoerd
naar de groene (buffer)zones. Op het rioleringsplan van de bouwaanvraag zal dit duidelijk aangeduid zijn.
Er wordt een maximale stapelhoogte opgelegd van 2 m.
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De secretaris,

A. Helsen

De burgemeester,

N. Buijs

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Arendonk bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd:
Van
tot

vanwege het college,

De secretaris,

De burgemeester,

A. Helsen

N. Buijs

Gezien, definitief goedgekeurd en aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van

De secretaris,

De burgemeester,

A. Helsen

N. Buijs

Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van:
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GEWESTPLAN

BEDRIJF 016

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN
PLANNEN

BPA 022

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEVOEGD BIJ HET
BESTEMMINGSPLAN B.P.A. 022

17. Handelsinrichting : gebouw bestemd voor het exploiteren van een handelszaak, met uitsluiting van elk
ander bedrijf, en al dan niet samengaande met de bewoning van een deel van het gebouw.
18. Hoekgebouw : gebouw opgericht op een perceel dat aan twee straten paalt op de plaats waar deze elkaar kruisen.

TOEPASSING VAN ART.14 VOLGENS HET DECREET BETREFFENDE DE
RUIMTELIJKE ORDENING GECOÖRDINEERD OP 22/10/1996, GEWIJZIGD BIJ
DECREET VAN 19/12/1998 HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE
BEGROTING 1999, BIJ DECREET VAN 18/05/1999 HOUDENDE DE ORGANISATIE
VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING EN BIJ DECREET VAN 26/04/2000

19. Houtkant : breed uitgroeiende levende haag van bomen en struiken, die in cycli gekapt wordt om een
dichtbegroeide visuele buffer te bekomen.
20. Kleinbedrijf : bedrijf op kleine schaal waarvan het bestaan of de werking, uit oogpunt van rust en hygiëne,
verenigbaar is met de eisen in een woongebied.
21. Kopgebouw : gebouw aan één der uiteinden van een bouwblok waarvan de vrijstaande zijgevel is afgewerkt.
22. Kopgevel :afgewerkte zijgevel van een kopgebouw.
23. Kroonlijst : horizontale vooruitspringende lijst tussen de gevel en het dak die de dakgoot draagt.

ART. 0

ALGEMENE BEPALINGEN

24. Kroonlijsthoogte: hoogte van het bouwwerk, gemeten vanaf het grondpeil tot de bovenkant van de kroonlijst of deksteen.

0.01

TERMINOLOGIE

25. Lichtstraat : langgerekte, uit segmenten samengestelde lichtkoepel.
26. Luifel : afdak aan de voorgevel of aan de vrijstaande zijgevel van een gebouw.
27. Scheidingsmuur : gevel van een gebouw die is opgericht op de grens van twee erven.

Voor de toepassing van de stedenbouwkundige voorschriften wordt verstaan onder:

28. Schilddak : dak dat uit vier schuine vlakken bestaat.
29. Terreinbezetting : de terreinbezetting is de oppervlakte van de projectie van het hele gebouw op de ter-

1.

Aaneengesloten gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens zijn geplaatst.

2.

Bergplaats : gebouw dat tot berging wordt aangewend, met uitsluiting van enig bedrijf.

30. Terreinoppervlakte : de terreinoppervlakte wordt gevormd door de werkelijke perceelsoppervlakte(n).

3.

Bezettingscoëfficiënt : de bezettingscoëfficiënt is de verhouding tussen de terreinbezetting en de terrein-

31. Topgevel : gevel die een top vormt (driehoekvormig, in een punt uitlopend tussen de twee afhellende de-

oppervlakte.

reinoppervlakte (uitsprongen en terrassen en ondergrondse constructies inbegrepen).

len van het dak).

4.

Bouwblok : groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt.

32. Uitbouw : uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping.

5.

Bouwhoogte : afstand gemeten van het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw

33. Uitsprong : deel van een gevel dat niet in hetzelfde vlak ligt als het overige gedeelte van die gevel.

6.

Bouwlijn : lijn waarop de gevel van het gebouw is geplaatst.

34. Vloeroppervlakte (V): de vloeroppervlakte is de som van alle bruikbare vloeroppervlakten, waarvan de

7.

Bouwstrook : strook die over haar gehele diepte voor bebouwing in aanmerking komt.

8.

Bouwvrije strook: strook grond waarin, behoudens speciale bepalingen, geen constructies mogen worden
opgericht.

9.

Bouwvrije voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn.

10. Bouwvrije zijtuinstrook: strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw. De diepte hiervan is gelijk aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen
11. Constructie : elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander bouwmateriaal dat hetzij met de grond verbonden is, hetzij op de grond geplaatst is en zodanige afmetingen heeft dat het niet zonder voorbereidende werkzaamheden kan worden verplaatst.
12. Dakbasis : denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met
de nok snijdt.
13. Gebouw : elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met doorgaande muren omsloten ruimte vormt.
14. Gegroepeerde bebouwing: bebouwingswijze waarbij kleine groepen van gelijkvormige gebouwen, bouwblokken genaamd, worden afgescheiden door bouwvrije zijtuinstroken.

zoldering boven het maaiveld uitsteekt.
alle auto- en andere bergplaatsen, alsook terrasoppervlakte, meegerekend.
bruikbare : de bruikbare vloeroppervlakte begint bij een vrije hoogte van 1,5 meter.
vloeroppervlakte : eventuele scheidingswanden en buitenmuren meegerekend.
35. Vloerterrein (V/T) : de Vloer/Terrein index is de verhouding tussen de vloeroppervlakte en de terreinoppervlakte.
36. Voorgevelbouwlijn : denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn,
en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels ligt
ze aan de smalste zijde van de kavel.
37. Vrijstaande bebouwing: bebouwingswijze waarbij de beide zijgevels van een gebouw op een minimale afstand van de perceelsgrenzen zijn geplaatst.
38. Vrijstaande gevel: gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt aangebouwd.
39. Woning : huis of deel van een gebouw bestemt voor de huisvesting van een enkel gezin.
40. Woonhuis : gebouw uitsluitend tot huisvesting van één of meer gezinnen ingericht.
41. Zadeldak : dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke lengte en die in een nok evenwijdig
met de wegas samenkomen.
42. Zijgevel : gevel aan de zijkant van het gebouw.

15. Gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gebouwen met hetzelfde profiel geplaatst worden
op een gemeenschappelijke zijgrens van twee percelen, en op een zelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen.
16. Gevel : buitenmuur van een gebouw.
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0.02

1

2

ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN, BEHOUDENS ANDERS
LUIDENDE BEPALINGEN IN DE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN:
Vellen van bomen

c.

Het vellen van aanwezige bomen op de percelen kan enkel toegelaten worden voor zover dit noodzakelijk is voor de oprichting van het gebouw en het nemen van de toegang tot het gebouw. Deze handelingen
moeten in overeenstemming zijn met het gemeentelijk kapreglement en het bosdecreet. Het integreren
van de bestaande bomen binnen de terreinaanleg dient nagestreefd. Op de bouwaanvraagplannen moeten alle te kappen bomen duidelijk aangeduid zijn.

2

0.03

1
a.

Realisatietermijn

Terreinbezetting en –aanleg
De zone bestemd voor lokaal bedrijventerrein mag maximum voor 80% bezet worden met bebouwing
(80% van de totale oppervlakte van deze zone).
Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de constructies) en als dusdanig gehandhaafd.
Alleen het deel van de terreinen ingericht als toegang, parkeerplaats, afgeschermde stapelplaats, mag
verhard worden. Alle verharde delen van het terrein worden aangelegd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen (klinkers etc.) tenzij uit milieutechnische overwegingen andere materialen
meer aangewezen zijn.

4

Plaatsing van de gebouwen en constructies
Binnen de grenzen zoals aangeduid op het bestemmingsplan.
Er dient steeds rekening gehouden met de richtlijnen van de brandweer betreffende de bereikbaarheid
van de gebouwen.

CLASSIFICATIE VAN HET BEDRIJF
Het bedrijf wordt ondergebracht onder klasse 4.
Dit houdt in dat de bedrijfsactiviteiten op deze plaats mogen blijven bestaan; De bedrijfsgebouwen mogen
uitgebreid worden binnen de paarse zone aangeduid op het bestemmingsplan bestemd voor lokaal bedrijventerrein. Er zijn tevens nieuwe activiteiten toegelaten op voorwaarde dat zij niet meer hinder veroorzaken dan de huidige activiteiten.

ART. 1

3

Bescherming van het Archeologisch Patrimonium
Ter ondersteuning van een preventief archeologisch erfgoedbeleid zal in elke bouwvergunning de bouwheer attent worden gemaakt op de archeologische meldingsplicht zoals bepaald in het ‘Decreet houdende de Bescherming van het Archeologisch Patrimonium’.
Elke omvangrijke bodemingreep (het bouwen van constructies met kruipkelder, het afgraven van teelaarde voor funderingen, …) moet gepaard gaan met een archeologische controle door het Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium. Indien deze controle positief blijkt, dienen minimum 10 dagen voorzien te
worden voor een archeologisch noodonderzoek.

Niet toegelaten activiteiten zijn o.a.:
- bedrijfswoning of conciërgewoning
- louter commerciële activiteiten
- transportbedrijven of sterk vervoers-genererende bedrijven

Binnen drie jaar na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het ministeriële besluit betreffende
dit B.P.A. dient de bouwaanvraag voor het uitbreiden van de gebouwen en verhardingen ingediend volgens de bepalingen van het B.P.A.; de werken dienen beëindigd binnen vijf jaar na goedkeuring van de
bouwvergunning. Na deze termijnen kunnen deze niet meer gerealiseerd worden.

Bij te voegen plannen bij bouwaanvraag
- Voor de niet-verharde delen van het terrein zal een gedetailleerd beplantingsplan bij de bouwaanvraag
gevoegd worden.
- Voor verharde delen van het terrein zal de functie (oprit, parkeerplaats, stapelplaats, laad- en loskade,
terras, …) en materiaalomschrijving duidelijk worden aangegeven.
- Voorzieningen voor brandbestrijding en publiciteitsvoorzieningen dienen tevens duidelijk vermeld.

3

- Milieu-inrichtingen: elementen die het noodzakelijke gevolg zijn van het geldende wetgeving betreffende
de milieuvergunning, nl. voorgeschreven algemene sectoriële of bijzondere voorwaarden, strekkende tot
het bevorderen van de kwaliteit van het leefmilieu.

5

Hoogte van de gebouwen en constructies
- De kroonlijsthoogte van het bedrijfsgebouw bedraagt maximum 7m op de rand van de bestemmingsstrook; een grotere kroonlijsthoogte is aanvaardbaar indien de constructies begrepen zijn binnen een
hoek van 45° vanaf de maximum kroonlijsthoogte. In ieder geval zal de bouwhoogte (hoogte gemeten
vanaf het grondpeil tot het hoogste punt van het gebouw, of nokhoogte bij een hellend dak) steeds kleiner
zijn dan 10m.
- Vrijstaande silo’s (zonder omkasting), schoorstenen, verluchtingskanalen e.d. worden als afwijking toegestaan indien hun hoogte beperkt blijft tot 15 m. De constructies dienen eveneens begrepen zijn binnen
een hoek van 45° vanaf de max. kroonlijsthoogte. Hun oppervlakte mag echter maximum 1% van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan.

LOKAAL BEDRIJVENTERREIN
Bestemming

Hoofdbestemming:
Het terrein is uitsluitend bestemd voor de bedrijfsactiviteiten en/of afgeleiden van het aldaar gevestigde
bedrijf. Nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten indien de dynamiek van deze activiteiten niet groter is
dan deze van de bestaande activiteiten.
b. Nevenbestemming:
- Kantoren, beperkte toonzalen, tentoonstellingsruimten en sociale inrichtingen voor het personeel: enkel
toegestaan als nevenfunctie bij de bedrijven; het bouwen in meerdere bouwlagen wordt gestimuleerd
voor deze functies, waardoor er bij nieuwbouw per verdieping slechts een beperkte vloeroppervlakte van
max. 120 m² wordt toegelaten.
- Opritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en loskades en stapelplaatsen.

6

Welstand van de gebouwen en constructies
Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten.
Compacte gebouwen en zuinig ruimtegebruik genieten de voorkeur: de integratie van de verschillende
bedrijfsonderdelen in één volume dient absoluut nagestreefd.
De bouwaanvraag zal tevens beoordeeld worden i.f.v. de harmonische inpassing binnen de bestaande
omgeving en landschap. In ieder geval dient er tussen de verschillende bouwdelen onderling (zowel
nieuwe als bestaande) een eenheid in materialen worden bekomen.

7

Dakvorm
Vrij, op voorwaarde dat er een goede aansluiting is met de bestaande en aanliggende gebouwen.
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Materialen
Alle materialen moeten uit esthetisch standpunt verantwoord en van duurzame aard zijn. De voorkeur
wordt gegeven aan natuurlijke materialen, zoals baksteen en hout (bv. onbehandeld ceder). Industriële
materialen en felle kleuren dienen in elk geval vermeden.
Akoestische isolatie naar de omgeving moet gegarandeerd worden.

9

Plat dak of schuin dak met een helling van maximum 60°.

7

- Gevels: gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur; geen
zichtbare blinde gevels.
- Dakbedekking schuine daken: pannen, rechthoekige leien in horizontale rijen, riet, dakvilt voor flauw hellende daken, zink, koper.

Uitsprongen
Aan de gevels van het bedrijfsgebouw zijn uitsprongen t.o.v. het gevelvlak toegelaten voor luifels, afdaken
en terrassen.
De maximum toegelaten uitsprong bedraagt 1,5 m tov. de grens van de bestemmingsstrook, bevindt zich
op minimum 2,5 m hoogte vanaf het grondpeil.

Materialen

8

Aanleg van de strook
- Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.
- Alleen het deel van de zone ingericht als oprit, terras of tuinpad mag verhard worden.

10 Erfscheidingen
Behoudens beplantingen mogen erfscheidingen slechts worden uitgevoerd in palen met draad- of hekwerk, met een maximale hoogte van 2,5 m.

11 Uitbreiding
De uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen en verhardingen binnen de bestemmingszone lokaal
bedrijventerrein kan pas verleend worden nadat de bufferzones op eigen terrein integraal zijn aangelegd
en de af te breken constructies op eigen terrein effectief zijn afgebroken.
Vergunning voor deze werken kan samen met de bouwaanvraag voor de nieuwbouwwerken worden
aangevraagd via in één dossier. Nochtans dienen ze vóór de start van de nieuwbouwwerken uitgevoerd te
zijn; het gemeentebestuur zal daarom minimum 2 weken tevoren schriftelijk op de hoogte gebracht worden wanneer de werken aangevat zullen worden.

ART. 3
1

VOORTUINSTROOK
Omschrijving
Bouwvrije strook aan te leggen als tuin.

2

Bestemming
Bestemd voor privaat voortuinen aan de woningen.

3

Bebouwingswijze
Alle constructies zijn verboden, inclusief hellende op- en afritten.

ART. 2

STROOK VOOR WONINGEN

1

4

Omschrijving
Eéngezinswoningen.

2

Aanleg van de strook
- Het niet-verharde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.
- Alleen het deel van de zone ingericht als oprit, terras of tuinpad mag verhard worden, met een maximum
van 30% van de voortuinstrook.

Bestemming
Eengezinswoningen (4) waarvan één woning als bedrijfswoning en bureel gebruikt wordt.

3

Plaatsing van de gebouwen en constructies

ART. 4

STROOK VOOR TUINEN

- Voor- en achtergevel: vrije plaatsing binnen de bouwstrook

1
4

Afmetingen van de gebouwen
-

Kroonlijsthoogte: maximum 7 m
Nokhoogte: maximum 10 m
Dakhelling: maximum 60°
Bij herbouw / nieuwbouw: het maximum toegelaten bouwvolume is 1000 m³ voor één ééngezinswoning.
De bestaande woningen mogen gerenoveerd en verbouwd worden binnen het bestaande bouwvolume.

De strook vanaf de achterzijde van de bouwstrook voor hoofdgebouwen (woningen) tot de achtergrens
van het perceel.

2

6

Bebouwingswijze
Bergplaatsen en hokken waarvan de oppervlakte 5% van de perceelsoppervlakte niet overschrijdt, worden toegelaten, met een maximum van 15 m².

Welstand van de gebouwen en constructies
Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten.
De bouwaanvraag zal tevens beoordeeld worden i.f.v. de harmonische inpassing binnen de bestaande
omgeving en landschap. De architectuur moet een streekeigen, landelijk karakter hebben.

Bestemming
Bestemd voor private tuin.

3
5

Omschrijving

4

Plaatsing van de gebouwen en constructies
- Gevel gericht naar het hoofdgebouw: op minimum 5m achter de voorgevel van het hoofdgebouw.
- Overige gevels: op de perceelsgrens of op minimum 3 m afstand tov. de perceelsgrenzen.

Dakvorm
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5

Afmetingen van de gebouwen

- Het is niet toegelaten takken te verwijderen of in de wortelzone op te hogen, uit te graven, met zwaar materieel te komen of te stapelen.
- Bij bemaling dient de boom water gegeven.

Bouwhoogte: maximum 3 m.

6

Dakvorm
Plat dak of schuin dak met een helling van maximum 45°.

7

Materialen
- Gevels: gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur; geen
zichtbare blinde gevels.
- Dakbedekking schuine daken: pannen, rechthoekige leien in horizontale rijen, riet, dakvilt voor flauw hellende daken, zink, koper.

8

Aanleg van de strook

ART. 6
1

2

1

Omschrijving

Bebouwingswijze
Alle bouwwerken zijn verboden; poorten en aanverwanten zijn toegelaten.

3

BUFFERSTROOK

Bestemming
- Strook bestemd voor de aanleg van opritten, en stapelplaatsen in open lucht t.b.v. het bedrijf, private wegen en/of parkeerplaatsen t.b.v. het bedrijf.

Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groene ruimte / tuin te worden aangelegd (ten laatste het
eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de woning) en als dusdanig gehandhaafd.

ART. 5

STROOK VOOR VERHARDING

Aanleg van de strook
- De verhardingen binnen deze zone dienen uitgevoerd in stofvrije, opbreekbare en waterdoorlatende materialen (klinkers etc.) tenzij uit milieutechnische overwegingen andere materialen meer aangewezen zijn.
- Om de riolering niet te overbelasten, zal het regenwater van de strook zoveel mogelijk worden afgevoerd
naar de groene (buffer)zones. Op het rioleringsplan van de bouwaanvraag zal dit duidelijk aangeduid zijn.
- De niet verharde ruimte moet met groen worden ingericht.

Er wordt een groenstrook van minimum 5 m en 10 m voorzien t.o.v. aangrenzende bestemmingsstroken, overeenkomstig het bestemmingsplan.

2

Bestemming
Houtkant van hoog- en laagstammige 100% streekeigen inheemse standplaatsgeschikte bomen en struiken, aangepast aan de bodemsamenstelling. Maximum 20% van de bufferaanplanting kan bestaan uit
wintergroene streekeigen struiken en bomen (naaldhout en bladhoudende beplantingen). Er zijn geen
exoten of streekvreemde soorten toegestaan. De bestaande vegetatie dient optimaal geïntegreerd in het
beplantingsplan.
Een gedeelte van de bebouwing ligt binnen de bufferstrook dewelke aangeduid op het bestemmingsplan.
De bestaande bebouwing hier mag behouden blijven en indien nodig gerenoveerd worden. Bij herbouw of
bij nieuwbouw mag er binnen de bufferstrook geen enkele bebouwing, constructie of verharding worden
geplaatst en moet men voldoen aan de in dit artikel vermelde voorschriften van de bufferstrook.

3

Bebouwingswijze
Alle constructies, verhardingen en bedrijfsactiviteiten zijn verboden, de strook moet integraal beplant worden.

4

Aanleg van de strook
De strook dient met beplanting als houtkant te worden aangelegd zodat een dichte visuele en milieuhygienische buffer gevormd wordt t.o.v. de aangrenzende percelen. Om de dichtheid van het scherm te garanderen, zullen de laagstammige elementen van de houtkant regelmatig gesnoeid en in cycli van 5 à 10
jaar gekapt worden, met behoud van de wortel. Dit kappen mag nooit in één keer gebeuren, maar moet
gefaseerd worden om de visuele afscherming permanent te garanderen.
Om het behoud van de bestaande bomen en struiken te verzekeren binnen de bufferstroken, moeten bij
de bouw- en wegeniswerken volgende maatregelen in acht genomen worden:
- Binnen een omtrek van 5 m uit de stam mogen geen gebouwen worden opgericht, noch werken uitgevoerd.
- Tijdens de werken moet de stam beschermd worden door bv. een omheining.
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De secretaris,

A. Helsen

De burgemeester,

N. Buijs

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Arendonk bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd:
Van
tot

vanwege het college,

De secretaris,

De burgemeester,

A. Helsen

N. Buijs

Gezien, definitief goedgekeurd en aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van

De secretaris

De burgemeester

A. Helsen

N. Buijs

Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van de gemeente Arendonk in zijn zitting van:
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