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Percelen bestemd voor yrijstaande bebguu'ing

2.01 Strook voor de hoo

bouwen

gelegen zoals
Diepte zoals aangeduid op plan gemeten v anaf de voorgevelbourvlijn,
aangeduid o het plan

-

1. Bestemming . eengezinshuizen

-

2. Bebouwingsx'ijze: vrijstaand

-

3. Plaatsing van de gebourven
\,-oor de hoekpercelen : kavel

A)

I

nr

11

waarin het
Gevel gericht naar de voorgevelbouwlijn, een nlde van de kieinste rechthoek
eÊ#€l
moet
g.U*i; , met inbegrip uun-d. uitsprongerg kan rvorden ingeschreven
samenvallen met d! r'oorgevelbouiulijn ,
,

achter de voorgevel
Achtergevelten opzichte van de voorgevelbourvlijn op minimum Em

2

en birurnen de bouwstrook

m uit de ontrvorpen rooilijn

3

Naar de straat gerichte zijgevel op minimum 6

4

van het
Niet naar de straat gerichte zijgel'el op minimum 3nr afstand I'an de zijgrens
perceel

B) \roor de niet hoekpercelen . overige kavels

I

Voorgevel
van de uitsprongen
Een"irjdevan de kieinste rechthoek u'aarin een gebourv , met inbegrip
'
efr*el-zieh
voorgevelbourvlijn,
de
met
kan rvorden ingeschreven moet ef*elsamenvallen
-i;n

2

Achtergevel
Op mirimum 8m achter de voorgevel en binnen de bourvstrook

3

Zijgei'els

Ofminimunr 3m aÍstand van de zilgrens van het perceel en binnen cle boun'strook
aangeduid op lret Plan

4

Afmetingen van de ggbou\ren

A) \:oorgevelbreedte
i\Iinirnum Tm
En rtrarintunt zoitls :tangetlrrid op het plan

ltVrUt,{/

B) Bou'.'ihoogte

de onderkant van de
Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenliant van de koonlijst of

dakoverstek

Nlarimum 6m; Nokhoogte maxinrum 11m
5. \Yelstand van de gebouwen

e

a)

dakvorm
Schuin dak met helling minimum 35o en marinium 55'
Plat dak is toegelaten op uitbourven

b)

IÍaterialen
i) \roor de gevels :
Alte g.u"I, in gevelbaksieen, natuursteen, baksteen gel'erfd in lichte kleur'
(Stru-cturele) sierpieister in licht kleur en pastel-tint, aismede hout in natuurkleur,
wordt aanvaard in combinatie met gevelbàksteerL op voonvaarde dat voor elk
in
gevelvlak afzonderlijlq telkens rninimaal ÍO9lo van de totale geveloppervlakte

blijft.

levelbaksteen uitgriuárkt
2 ) \'oor bedekking van schuine daken

:

tS
'

pannen of leien

2.02. Strook voor binnenplaatsen en tuinen

Tussen de strook voor hoofclgeboux-en en de

van het

kavels nrs 5, 10, 12, t6 tlm 2l en 26 ím 30
Bebouwing
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