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BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING AAN MEVR. KATRIEN WARNEZ 
 
 

Dossiernummer : V_N/2018//00006 
Omgevingsloketnummer: OMV_2018084741 

 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 8 NOVEMBER 2018 de 
aanvraag betreffende tot verkavelen van grond in 5 loten waarvan lot 1-HO, lot 3 
en 4-OB en lot 2 en 5-uitgesloten, gelegen Zulte-Machelen, Petegemstraat 27, en 
met als kadastrale omschrijving afdeling 3 Sectie A nrs. 923/r²-s² ingediend door 
mevr. Katrien Warnez, goedgekeurd met volgende bijzondere voorwaarden en 
lasten: 
Voorwaarden: 

 de bijgebouwen op min. 3m van het hoofdgebouw worden opgericht, 
 geen carports, noch andere gebouwen en constructies worden voorzien in de 

zijdelingse bouwvrije stroken. 
 De bestaande vegetatie (o.a. boom) in de voortuinstrook blijft behouden in functie 

van het beeldbepalend karakter. 
Lasten: 

 gratis grondafstand ten gunste van het gemeentebestuur van de eigendom 
gelegen voor de rooilijn, lot 5 ca. 21m², 

 naleven van plan d.d. 18 september 2018, en bestek en meetstaat ingediend d.d. 
15 oktober 2018  mits volgende aanpassingen:  

o Uitvoeren van een gratis grondafstand. 
o De betonstraatstenen dienen opgevoegd te worden met een gietmortel. 
o Bestaande verlichtingspaal dient verplaatst te worden tot tegen de nieuwe 

rooilijn. De verplaatsing gebeurt door de netwerkbeheerder. De 
verkavelaar dient in te staan voor de verplaatsingskost. 

 voldoen aan de voorwaarden van alle nutsmaatschappijen,  
o de voorwaarden gesteld in het advies van Farys 

(DVN/BDEH/SVU/JOE/2018/548) stipt volgen (zie als bijlage) 
o de voorwaarden gesteld in het advies van Fluvius (S&A/FV/BS-322191) 

stipt volgen (zie als bijlage) 
o de voorwaarden gesteld in het advies van Telenet (25029657) stipt volgen 

(zie als bijlage) 
o de voorwaarden gesteld in het advies van Proximus (JMS 423715) stipt 

volgen (zie als bijlage) 
 de storting van een vastgelegde vergoeding ten gunste van het gemeentebestuur 

(GR 26 juni 2018) (307,60 euro/m –ABEX-index november 2018- x 
26,91m) voor de aanleg van een definitieve riolering in de Petegemstraat: 
8.277,52 euro. 

De verkavelaar dient de vergoeding (8.277,52 euro) te storten op Belfius BE69 0910 
0035 418, BIC GKCCBEBB van gemeente Zulte, Centrumstraat 10, 9870 Zulte, met 
vermelding: ‘Dossiernummer VK 18-723’. 
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG  

VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 
Petegemstraat - Aerts 

 

 
 

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 
 
1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

 
1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Bestaande woning 
 
In de nabije omgeving zijn zowel open als halfopen 
bebouwingen 
 
 
Gratis af te staan aan de gemeente rooilijn volgens 
KB 14-12-1962 
 
Voorzieningen voor een inwonende hulpbehoevenden 
zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van 
de woning. Voor de definitie van zorgwoningen wordt 
verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

LOT 2: UIT DE VERKAVELING GESLOTEN 
 
LOT 1: HALF OPEN BEBOUWING 
 
LOT 3- LOT 4: OPEN BEBOUWING 
 
LOT 5: UIT DE VERKAVELING GESLOTEN 
 
 
Bestemming: wonen /ééngezinswoningen/ 
zorgwonen 
 

  

 
1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

 
 
Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals 
nevenbestemmingen vreemd aan de woonfunctie 
zelf.  
 
Slechts een beperkt gedeelte van de woning kan 
ingericht worden als nevenbestemming. Het accent 
van de verkaveling ligt immers op 'wonen'. 

Voor de loten 1- 3- 4: 

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

1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 
2° de complementaire functie beslaat een geringere 
oppervlakte dan de woonfunctie met een totale 
maximale vloeroppervlakte van 100m². 
3° De nevenfuncties mogen niet hinderlijk zijn voor 
de woonomgeving en steeds ondergeschikt aan de 
hoofdfunctie wonen. 

 
 
1.2. BESTEMMING AANBOUW(EN) 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Met aanbouw wordt bedoeld de voorziene uitbouw op 
de gelijkvloerse verdieping 

idem als hoofdgebouw 

 
 
1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Om het residentiële karakter van de verkaveling te 
waarborgen worden hier enkel tuinen toegestaan.  

Private tuinen.  
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2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 
 
2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 

 
2.1.A. TYPOLOGIE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Loten 1- 3- 4 zijn geschikt voor de oprichting van 
ééngezinswoningen. 

Lot 1: bestemd voor half- open bebouwing 
Loten 3 en 4 zijn bestemd voor open bebouwing. 
De bestemming (woongebied) blijft ongewijzigd.  

 
2.1.B.  INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

 
 
 
 
 
 
 
Cfr art 15 en 46 van de stedenbouwkundige 
verordeningen van de gemeente Zulte 

Inplanting: 
Voor de loten 1 en 3 worden de woningen ingeplant 
op minstens 5 m uit de ontworpen rooilijn.  
De bouwvrije strook voor lot 1 bedraagt minstens 
3m, deze voor lot 3 bedragen ook minstens 3m. 
 
Voor lot 4: de bouwvrije afstand tov de voorliggende 
loten en aanpalende percelen bedraagt minstens 10 
m. 
De bebouwbare opp. bedraagt minstens 200m² 
 
Voorgevelbreedte:  
Zie plan 
 
Bouwdiepte: 
Voor de loten 1 en 3: 
max. 18.00m voor het gelijkvloers 
max. 12.00m voor de verdieping en het dak 
 
Lot 4 maximaal bebouwbare oppervlakte: zie plan 

 
2.1.C. BOUWVOLUME 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

 
De kroonlijsthoogte wordt gemeten vanaf de 
gelijkvloerse vloerpas. 
 
Cfr. stedenbouwkundige verordeningen 
 
 
 
De gelijkvloers pas is maximaal 0.35m hoger dan het 
niveau van het huidig maaiveld ter hoogte van de 
voorgevellijn. 

Gabarit: 
Voor de loten 1 en 3: 
De kroonlijsthoogte voor het hoofdgebouw bedraagt 
max.6.00 m.  
Voor lot 4: De woning kan maximaal bestaan uit een 
gelijkvloerse verdieping met een zadeldak. 
De kroonlijsthoogte bedraagt max. 3.50m 
 
Vloerpas: 
max. 0.35m boven het niveau van het aanpalend 
maaiveld. 

 
2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

 
Dakvorm en gevelmaterialen zijn vrij te kiezen. 
 
 
  

Lot 1, 3 
Dakvorm: 
Vrij te kiezen 
De dakhelling is begrepen tussen de 0° en de 45° 
bij hellende daken. 
Gelijkvloerse aanbouwen kunnen altijd afgewerkt 
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worden met een plat dak. 
LOT 4: zadeldak dakhelling max 45° 
Cfr stedenbouwkundige verordeningen 
 
Gevelmaterialen: 
Vrij te kiezen, duurzame materialen. 

 
 
2.2. VOORSCHRIFTEN AANBOUW(EN) 

 
2.2.A.  INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Aanbouwen worden aangebouwd aan het 
hoofdgebouw 

De gelijkvloerse aanbouwen worden aangebouwd 
achter de achtergevel van het hoofdgebouw . 

 
2.2.B. BOUWVOLUME 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

 
De kroonlijsthoogte wordt gemeten vanaf de 
gelijkvloerse vloerpas. 

Gabarit: 
Maximale kroonlijsthoogte: 3.50m 
 

 
2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Geen toelichting nodig Dakvorm: 
Gelijkvloerse aanbouwen worden afgewerkt met 
een plat dak. 
 

 
 
2.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De gewestelijke verordening hemelwater moet 
nageleefd worden. 
 
Aangebrachte verhardingen mogen de natuurlijke 
waterhuishouding van het terrein niet verstoren. De 
aanpalende percelen mogen hierdoor geen 
wateroverlast krijgen. 

Alle verhardingen dienen te gebeuren met 
waterdoorlatende materialen of materialen 
toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken 
zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen 
toegelaten (max. 30m²) mits ze afwateren naar de 
tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. 
Een regenwaterput met hergebruik is verplicht. 
Zonnepanelen en zonneboilers zijn toegelaten 
zowel op de dakvlakken als in de zijtuinstroken. 
Warmtepompconstructies zijn toegelaten in zij-
,voor- of achtertuinstroken. 

 
 

3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 
 
3.1. RELIEFWIJZIGINGEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Aangebrachte reliëfwijzigingen mogen de natuurlijke 
waterhuishouding van het terrein niet verstoren. De 
aanpalende percelen mogen hierdoor geen 
wateroverlast krijgen. 

Reliëfwijzigingen zijn toegestaan, voor zover ze 
nodig zijn om het woonkavel in de directe omgeving 
van de woning vlak te maken. De wijzigingen dienen 
beperkt te worden tot een aanvaardbaar minimum. 
Hierbij dient men rekening te houden met de 
bepalingen van het burgerlijk wetboek. 
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3.2. VERHARDINGEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het is de bedoeling het karakter van de omgeving te 
bewaren. Daarom worden de verhardingen tot een 
minimum beperkt. 

Noodzakelijke verhardingen voor tuinpaden en oprit 
mogen voorzien worden, omrand door groenaanleg. 
Buiten deze zones dient de tuin aangelegd te 
worden met groenaanplantingen. 
 
In de voortuinstrook en de bouwvrije zijdelingse 
stroken zijn enkel verhardingen toegelaten met 
betrekking tot een oprit naar een garage, hetzij een 
garage in het hoofdgebouw of een losstaande 
garage. 

 
3.3. INRICHTINGSELEMENTEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Onder constructies wordt er begrepen: 
Tuinbergingen, zwembaden, poolhouse, garages, 
carports, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Er is slechts één vrijstaand bijgebouw toegelaten. 
Indien er bijvoorbeeld gekozen wordt om een garage 
op te richten, dient de tuinberging hierin voorzien te 
worden.  
 
Een constructie kan tegen de perceelsgrens gebouwd 
worden indien men een schriftelijk akkoord van de 
buur verkregen heeft.  

Per lot bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van 
de constructies maximaal 10% van de 
perceelsoppervlakte. Dit wordt bij voorkeur voorzien 
in de achtertuinstrook. In de bouwvrije zijdelingse 
stroken kan mits het akkoord van de aanpalende 
buur is verkregen een carport worden gebouwd. De 
carport dient langs minstens twee zijden open te 
zijn. 
 
Per lot is één vrijstaand bijgebouw toegelaten: 
Kroonlijsthoogte max. 3.00m 
Nokhoogte max. 3.50m 
Dakvorm: hellend dak of plat dak 
 
Een constructie wordt opgericht op min. 1.00m van 
de perceelsgrens of op de perceelsgrens, mits 
schriftelijk akkoord van de aanpalende buur. 

 
3.4. AFSLUITINGEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De vigerende wetgeving inzake afstand van 
beplanting alsook zichten en lichten dienen steeds te 
worden nageleefd. 

Aard: 
Op de perceelsgrenzen zijn slechts hagen, groen 
gecoate draadafsluiting of houten afsluitingen 
toegelaten. Tussen de palen mag een plaat 
geschoven worden van maximaal 0.50 meter 
hoogte vanaf de grond. 
Op de gemeenschappelijke perceelsgrens is het 
toegelaten om achter de achtergevel een tuinmuur 
op te trekken van max. 3.00m lengte 
 
Afmetingen: 
Afsluitingen en tuinmuur: max. hoogte 2.00m 

 

4. ALGEMENE OPMERKING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Op het plan van de ontworpen toestand staan maten 
die aanduiden hoe de woningen ingeplant moeten 
worden. 

De grafische aanduidingen op het ontwerpplan 
hebben voorrang op de geschreven bepalingen. 
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