
STED ENB OU$øKUNDIGE VOORSCHRIFTEN (TE,R VE,R\'ÅNGING VÀN DE
VOORGESTELD E,) BIJ DE ÅÅNVR,L\G VOOR DE, VE,RI\,\VE,LINGSVERGUNNING
NLTNINIER 27 /1,7

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1.1. BESTEMMTNG HOOFDGEBOUW(EN)

Toelichting Stedenbotrwkundig voorschrift
Er zrin meer dan voldoende
r.oozieningen in de onmiddellijke
omge\1ng.
De percelen zijn gelegen buiten de

dorpskem zod:rt meergezinsrvoningen
urtgesloten rvorden. Daarom wordt
geopteerd voor ééngezinsrvoningen.
Voorzieningen \¡oor een inrvonende
hulpbehoevenden zijn toegelaten \roor
zo\ret ze niet afsplitsbaar zijn r.'an de

rvoning. \'oot de def,uritre r-an

zorgrvorungen rvordt \rellvezen naar de

Vlaamse Codex Ruimteliike Ordenine.

Enkel ééngezinsrvoningen, met inbegdp \¡an zorgwomngen
rvorden toegelaten.

1.1.4. HOOFDBESTEMMTNG HOOFDGEBOUW(EN)

1.1.8. NEVENBESTEMMTNG HOOFDGEBOUW(EN)

1.2. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE

Toelichting Stedenbouwkundig voors chdft
Slechts een beperkt gedeelte r.an de

rvomng kan ingerìcht rvotden als

ne'r-enbestemmtng. Het accent yan de

verkar.eling ligt imrners op 'wonen'.

Enkel functies, complementau aan het rvonen, zoals
kantoorfunctie, r.d j beroep, handel, hoLeca, dienstvedening
en ambacht zijn toegelaten, mits aan alle van de'r.olgende
rrereisten r.oldaan is:

1o de rvoonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie;
2o de complementaire functie beslaat een geringere
oppen.lakte dan de rvoonfunctie met een totale maximale
'r'loetoppen-lakte van 100 r'ierkante meter.

Toelichting Ste denbotrwkundig voors chrift
Er rvorden enkel tuinen toegestaan om
het residentrële katakter r.an de

'r-erkaveling te rvaatb orgen.

Private tuinen



2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN

2.1. VOORSCHRTFTEN HOOFDGEBOUW(EN)

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Brnnen de verkar.eling lvordt gekozen
voor het $pe 'half open bebourving'

Half open bebour,vrng zoals rveergegeven op het
'r-erkavelingplan. Het lot 5 rvordt uitgesloten uit de

verkaveling.

2.I.4. TYPOLOGIE

2.I.8. INPLANTING

Toelichtinq Stedenbouwkundig voors chrift
\¡an deze maat kan niet afgerveken
rvorden omdat ze eefl belangnjke
constante vormt binnen de'r'erkaveling.

Op het r.erkavelingplan rvordt de zone voor het
ho o fdgebou',v'r'as tge s teld.
De bourvliin ligt zoels voorgesteld"op het
verkayelingplan. Zelfde bouwlijn op het
gelijkvloers en de verdieping.
De bourvdiepte op het gelijkvloers bedraagt
minimum 10 meter en maximum l5 meter.

Op de gemene perceelsgrens kan een

scheidingsmuur opgetrokken vorden tot 3 meter
\.oorbii de achtergevel en o\¡er een maximale
hoogte rran ?,50 meter.

De bourvdrepte op de verdieptng bedraagt
minimum L0 meter en maximum 12 meter .

In de zijdelingse bourw.rije sttoken kan een open
carport met plat dak r.oorzien rvorden (dak en

palen, geen rvanden). De r-oorger-el mag slechts
aaff'angen op 2 meter achter de r.ootgerrelbourvlijn
van de eigen ééngezinsrvoning en de achtergevel
mag ruet r.etder teiken als cle uitetste achterger.ellijn
van het hoofdgebourv. De maximale oppen4akte
bedraagt 2l mz en de maximum hoogte bedraagt 3
meter. 'Wanneer de carport voorzien rvordt op
minder dan 1,90 meter van de perceelsgrens dient
het schriftelijk akkoord r.an de aanpalende eigenaar
bijger-oegd te rvorden bij het indienen r.an de

aâfi-raâg tot stedenbourvkundigevergunning.

a

a

o

a

Toelichting Stedenbouwkundig voors chrift
Doordat het hoofdr-olurne duidelijk
hoger is clan de bijgebouven ontsta,ìt een

riurrrek van variaties op eelr zelfde thema.

GABÅRIT
o De kroonlijsthoogte \-an het hoofdsebourv

bedraaqt 6 meter en rvordt gemeten tet hoogte r-an

de voorger'el, op de gemeenschappelijke
perceelserens \-alf de te kopÞelen rvonirrqen en

z.I.C. BOUWVOLUME



o

a

tussen het normale grondpeil en de bor-enzijde r.an

de kroonlijst.
De noklijn dient evenr,viidig te lopen met de

bourvlijn.
De helling der dakvlakken van het hoofdgebou.uv

bedtaagt 40o en vangt 
^ 

nteÍ hoogte van de

bourvlijn.
De helling der dakvlakken voor het aansluitende
gedeelte op het gelijkvloers ligt tussen de 0o en 45o,

De kroonhjsthoogte voor het aansluitende gedeelte
op het gelijkvloers bedraagt maximum 3,50 meter.

Nlaximum 2 rvoonlagen.

o

a

a

\LOERPE,IL
N{ax. 0.3 meter boven sttaatniveau.

2.1.D. VERSCHTJNTNGSVORM

2.2. VOORSCHRTFTEN BIJGEBOUW(EN)

2.2.A. INPLANTING

Toelichting Stedenbouwkundig voots chdft
Et rvotdt in het concept erg veel belang
gehecht aan het kader rvaarbtnnen de

wontngen tot stand kunnen komen. Dat
betekent dat initiauef tot het creêren van
arclútectuut de drijfr.eet zal zijn om deze

vetkaveling tot een krvalitatieve
woonomgevrng te laten rvorden.
Het concept van de verkaveling is

dusdarug dat binnen een minimum aan

grenzen een maximum aan architecturale
vrijheid rvordt voorzien. Het residentieel
karakter van de verkar.eling zalhoe dan
ook door materiaalgebtuik onderstreept
rvorden.

GEVE,LI\L\TERIÅLEN
,\lle gebourven, zo'"vel hoofd- als bijgebour.ven, moeten
opgetrokken worden in materialen die esthetisch en
duutzaam\¡erârìtwoord zl1n. Ze moeten harmonisch passen
in de omgeving en brnnen de eigen kavel onderLng een

samenhangend geheel \¡orrnen

DAKVORNT
Zadeldakw^ raîLn een bepetkte afschutning in toegelaten
naat de zijgevel toe.

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
De zone voor biìgebouvefl ls \rootzlen
achtet het hoofdgebourv

De inplantrng is 'r'oorzien op 22 tot 25 meteÍ \ran
de bourvlijn r-an het hoofdgebouv en op minimum
2 meter van de zijdelingse perceelgrens. Nlits
onderling akkoord kan het bijgebourv gekoppeld
rvorden op de gezarnenlijke petceelgrens r-an de

nieurve loten. In dit ger-al dient er een gelijke
bourvlijn te ziy'r.

o



ToelichtinE Stedenbouwkundig voorschrift
De kroonhjsthoogte van de bijgebouwen
rvordt beperkt tot maximaal 3 meter,
zodat de hogere hoofdgebouwen
beeldbepalend zullen zijn voor de

verkar-eling.

o De hoogte van de biigebourven bedraagt maximum
3 meter.

o De dakhelling ligt tussen de Ooen 30o

o De maximale grondoppervlakte bedraagt 40m2

o Gekoppelde bijgebourven dienen afgerverkt te
rvorden met plat dak waarvan de hoogte ten
opzichte van het maaiveld 3 metet bedtaagt.

2,2.8. BOUWVOLUME

2.2.C. VERSCHTJNTNGSVORM

Toelichtins Stedenbouwkundig voors chrift
Dit hoeft geen toelichting. Het bijgebou'uv'uvordt opgericht in dezelfde materialen als

deze van het hoofdgebourv of in niet herbruikt hout

2.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM B OI.IWEN EN I$N/ALITEIT SASPECTEN

3. NIET-BEBOUSTD GEDEELTE

3.1. RELTEFWTJZTGTNGEN

Toelichtine Stedenbouwkundig voors chrift
Het gaat om een r-lak tettein, waar
rehëfivijzigrngen niet wenselijk zijn

Er rvorden geen reliëfrvijzigingen toegestâan o\¡et het ganse
tertein. Wel wordt het grondpeil tussen de rooiJrjn en de
bou'whjn genormaliseerd op het voodiggende rvegpeil, de
or.ergangshelling naar het oorspronkeìijk peil gebeurt met
een hellingsgraad van 30o.
Het terein, op het bebouvd gedeelte na, rvordt ingericht
als tuinzone.

ToelichtinE Stedenbouwkundig voorschrift
De provinciale verordening hemehvater
moet uitetaard nageleefd rvorden.
Bijkomend worden er maatregelen
getroffen tnzake de aan te leggen
vedrardingen.

AlIe vedrardingen dienen te gebeuren met
rvaterdoodatende matedalen of materialen toegepast met
een btede r.'oeg. \(/atetdichte vlakken zijn enkel voot de

verhardingen'r'an de terïassen toegelaten (max. 30 m2) mits
ze afivateren fl^ r de tuin en mits een onmiddellijke
bezinkrng mogelijk is.



3.2. VERHARDINGEN

3.3. INRICHTINGSELEMENTEN

3.4. AFSLUITINGEN

Deze bijlage 2 maakt integrerend deel uit van het adr-ies van het College dd. 10 oktober 2011

Namens het College,
Begijnendijk, 1 0 oktob er 201 1,

De secretaris, De burgemeestet,
Nlichiels ìØilly,

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift
Het is de bedoeling het groene karaktet
van de vetkaveling te bervaren. Dit rvordt
mogelijk doot alle vethatdingen buiten de

bourvzones te beperken.

Verhardingefl moeten beperkt blijven tot de bouwzone
voot bij- en hoofdgebou'nven. Tussen de tooilijn en de

bourvlijn kan maxima,al1./3 van de oppervlakte vethard
worden. Deze verharding is dienstig als autostalplaats
enf of toegâng tot het gebourv.
Noodzakeliike voorzieningen voor tuinpaden en oprit
mogen voorzien worden, omrand door groenaanleg.
Buiten deze bourvzones dient de tuin aangelegd te worden
met gf o enaanplantrngen.

Toelichting Stedenbouwkundie vootschdft
Het groene karakter dient optimaal
gevrijlvaard te'uvorden.

Buiten de zone van het hoofd- en biigebour.v en de

toegelaten verhardingen dient de ovetþe oppervlakte
ingericht te worden als tuin. De beplantiriþen rvorden
aangelegd ten laatste in het eerste iaar volgend op de

ingebruikname van de woning

Toelichting Stedenbouwkundig vootschrift
\roor de achter- en zijturn zijn voldoende
hoge afsluitingen nodig om de nodige
privacy te garanderen.

De afsluiting van het terrein bestaat uit een ler-ende haag of
uit palen met draadafsluiting van maximum 2 meter
hoogte, eventueel voorzien vân een hodzontale drvarsplaat

van maximum 0,40 meter hoogte.'Iussen de rooiliin en de

bouvlijn bestaat de afsluiting uit levende hagen van
maximaal 1 meter hoogte.
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netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering

College van Burgemeester en Schepenen
Gemeente Begijnendijk
Kerkplein 5
3130 Begijnendijk
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uw bericht van
29t08t2011

uw kenmerk
verkavelingsaanvraag
27 111

ons kenmerk
D1224554
BEG-VK-OO9-B

P1039473

contact via
Huyghebaert Sophie
Email: netaanleg.west@infrax.be
T 078 35 30 20
F 078 35 30 40

Lubbeek
27 november 201 5

Betalingsattest elektriciteit / aardgas / kabeltelevisie
Verkavelings- of groepsbouwproject langs de Tremelosesteenweg, 3130 Begijnendijk
Initiatiefnemer: Michiels & Stroeykens, Boudewijnlaan 19, 3200 Aarschot

Geachte burgemeester
Geachte schepenen

ln aansluiting op onze brief met ref. BEG-VK-OO9-B dd. 2710712015 wensen wij u mee te delen dat de

initiatiefnemer de gevraagde tussenkomsten voor het uitbreiden of aanpassen van de nutsleidingen /
capaciteitsinname ten behoeve van zijn project heeft vereffend aan onze diensten.

Wat ons betreft mag het verkoopsattest voor dit project worden vrijgegeven en mogen de eventuele
stedenbouwkundige vergunningen op de nieuwe percelen afgeleverd worden.

Gelieve rekening te willen houden dat de percelen nog niet aansluitbaar zijn op de verdeelnetten.
Dit zal pas gebeuren nà het in dienst stellen van de verdeelnetten, zijnde nà uitvoering van de voorgestelde

werken.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn

groeten

Dries Janssens
ln naam van
Tom Ceuppens
Directeur klantendienst

tnfrax ls de werkmaatschappl| voor de netbedrlJven lnfrax cvba I Dlestsesteônweg 126, 3210 Lubboek

tnfrax Ltmburg, tnfrax west, tnt€r-aqua, maatschappell,lke zetel: Konlng Albert ll-laan 37, 1030 Brussel I wwwlnfrax.be

tnter-energa, lnter-modla, lvsg, PBE en Rlobra. BTW-BE-0882.509.166 RPR Bfussel

Met

111



voor watervoorz¡ening
I Vlaamse

Aan het College van

Burgemeester en Schepenen

van en te
3130 BEGIJNENDIJK

uw kenmerk ons kenmerk -
3o/RC/AVo/CI 0 4 5 2 g

Leuven

14SEP2011 
/

e-mail
roger.celis@vmw.be

províncíale dírectíe

technische diensten
vr age n naar/to e ste lna rn me t
Roger Celis /945

Betreft : Begijnendijk (Betekom) - Tremelosesteenweg, sectie B nrs. 522[B
Verkavelingsaanvraag nr.27lll - Michiels Dirk (ns. cons. Thielemans)

+t

Geachte heer burgemeester,

Als antwoord op uw brief van 29/08/2011, melden wij u dat er geen uitbreiding van de

moerleiding nodig is voor de watervoorziening van de in hoofde vermelde verkaveling.

De verkaveling is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinningsgebieden.

Met de meeste hoogachting,

Namens de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening,

i.o. ing. Jos Vrijders
afclelingsadviseur

)r{
¿,t\ 5

üß
¡ .,)

ir. Eddy Troosters

provinciaal directeur

r 
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Bijlagen: uittrekselgrondplan

Vlaamse Maatschappf voor W¡tervoorziening
Bugqlijkc veuootlchap die de ¡æbtsvom vm m coõpqalieve vcmootwb¡p mct bepqkte roprakelijkheid hæft augeoomø

Provinciale directie Vlaams-Brabant - Herbert Hooverplein 23 - B-3000 læuven

tel.016-24 09 I I - fax 016-23 93 49 info.vlaams.brabant@vmw.be - www.vmw.be
BTW BE 0224 7 7 I 467 - Dexia 09 I -0 I I I 833-2 I - RPR Brussel
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SDE-IDO-BND-IDE
Dossierbeheerder
Vanderstraeten Erwin

a. h¡lûr

Gemeente Begijnendijk
erwin.va nderstraeten @ belgacom. be
u-ref.: 27/tL
o-ref.: BND-IDE 2.2 / 1.224

Kerkplein nr.5
B - 3130 Begijnendijk

Hasselt, 20/09/20tl

Betreft Aanleg telecommunicatie-infrastructuur in de verkaveling Verkaveling nr 27/II,
tremelodestw te Begijnendijk

Geachte,

In antwoord op uw bericht van29/OB/2011 ben ik graag bereid u verder in te lichten.

Voor de geplande verkaveling is er voldoende telecommunicatie-infrastructuur aanwezig. Er
dienen geen bijkomende werken te worden uitgevoerd.

Er zijn bijgevolg geen kosten.

Ik veftrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en verblijf inmiddels,

hoogachtend,

Bob Van den Eijnden

IDE Manager

Correspondentieadres: Hendrik Van Veldekesingel 39 | B - 35OO Hasselt
Belgacom n.v. van publiek recht, Koning Albert U-laan 27, B-LO3O Brussel, B.T.W. BE 202.239.957, H. R. Brussel 587. 163 www.belgacom.be
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College van Burgemeester en Schepenen

Van en te

3130 BEGIJNENDIJK

netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering

Contactpersoon

Tel:

Fax:

Mail:

Onze referte:

lnfo

Lubbeek, 01 december 2015

LPC Riolering

016184.12.69

070/69.80.80

lpc.rio@infrax.be

1500969Uw bericht van

Uw referte

29t08t11

27 t11

Betreft: 115245 - BEGIJNENDIJK
Tre me losestee nwe g 2lB I 5228

Geachte,

Als bijlage zenden wij u het attest van betaling voor uitvoering van de rioleringswerken voor de
verkaveling "Tremelosesteenweg 2lBl5228" te BEGIJNENDIJK op naam van Michiels & Stroeykens

Met hoogachting,

r ilil] ]llll ilt ilril ilil ililt llril ililr ilril ilil ilil ]il ilt
xIS¿0I50¿UÌLx

Johan Proesmans
Afdelingshoofd Riolering

lnfrôx is de werkm¿arschappij voor de netbedrijven lnfrax cvb¿ 0Ude Ba¿n 148, 3210 Lubbeêk
inlr¿rLimburg,lrlr¿xwest, nter¿qu¡, maafschappeljikezetel: KoníngAltrertfl-laan 37,1030 Brussell www,infrax,be

rnterenerga lrter-nedia, lveg, PBÉ en Riobra BTW-8E-o882 509 166 RPR Erussel111


