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1. ATGEMENE BEpATINGEN

1.1 VTnvRrucTrue VAN BESTMNDE BESTEMMINGEN EN VooRscHRIFTEN

De bestemmingen en voorschriften van het RUP vervangen de bestemmingen van het Gewestplan
Gentse Kanaalzone voor het afgebakende gebied.

1.2 Besraaruor GEBoUWEN

Aan de bestaande hoofdzakelijk vergunde gebouwen en functies, die niet beantwoorden aan de
voorschriften van onderhavig RUP, zíjn verbouwingswerken en/of verbeteringswerken toegelaten
binnen het bestaande bouwvolume.

1.3 VoRrqeeuruc

Alle constructies moeten duuzaam zijn en uit architectonisch oogpunt verantwoord zijn, wat de
vormgeving en de aangewende materialen betreft. Dit eigen architecturale kara6er zal veruitwendigd
worden door accentuering van het gevelritme en combinatie kleuren en/of materialen. De architectuur
dient het utilitaire karaKer te overstijgen.

L.4 Pugucnerr

Publiciteit wordt toegelaten onder de volgende voorwaarden:

De publiciteit kan gebeuren aan de gebouwen of los eruan op het terrein.

Het bedekken van gevelopeningen is altijd verboden.

Publiciteit onder de vorm van lichtreclame is altijd verboden, alsook het verlichten van
reclamepanelen.

Publicíteit aan gebouwen :

-Afstanden:

Aan de gevel: op min. 1 m van de zijdelingse hoek of grens van het gebouw.

-Hrcgten:

De max. hoogte wordt bepaald door de nokhoogte van het aanpalend gebouw. Bij gebrek aan een
gebouw of indien het paneel meer dan 5 m van het aanpalende gebouw verwq-derd is, mag het paneel
niet hoger reiken dan 3 m.

-Bedekking:

Het gevelvlak mag max. voor 50% bedekt worden met publiciteit

Publiciteit los op het terrein:

-Niet gericht naar het eigen tercein:

1
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Permanente en/of tijdelijke panelen en spandoeken met een maximum opperulakte van 6m2 op min.
3 m van de perceelsgrens en min. 2 m achter de rooílijn, voor zover de zichtbaarheid van het verkeer
níet gehinderd wordt.

-Gericht naar het eigen terein:

Permanente en/of tijdelijke panelen en spandoeken met een maximum hoogte van 1,2m

1.5 CITTcOnTSTRTNG VAN ARTIKELS IN BESLUIT VAN VIAAMSE REGERING:

In de legende op het grafische plan wordt aangegeven onder welke categorie (zoals beschreven in
het besluit van de Vlaamse regerÍng van 11 april 2008) elke gebiedsaanduiding valt, dus welk artÍkel
bij welke categorÍe hoort.

1.6 Irurrtrure

Voor de hemelwaterafooer, ook deze aftomstig van verharde oppervlakten binnen openbaar

wegdomein, moet voldaan worden aan de bepalingen van de vigerende wetgeving, waarbij het

beheer van hemelwater en opperulaKewater zo georganiseerd moet worden dat het hemelwater

zoveel mogelÍjk verdampt of nuftig wordt aangewend of geiinfíltreerd, en dat het overtollige

hemelwater en effluentwater gescheiden van het afvalwater en bij voorkeur op een vertraagde wijze

via het oppervlaktewaternet wordt afgevoerd.

L.7 RruËrwuzrcrrucrru

Reliëfintijzigingen (ophogen, afgraven, egaliseren) zijn toegestaan in functie van waterhuishouding
en spelactiviteiten en het toegankelijk maken van het gebied voor zover ze worden uitgevoerd in
overeenstemming met de regels van het integraal waterbeheer en in overeenstemming met de
ecologische draagkracht van het gebied. Langsheen de perceelsgrenzen sluit het maaiveld aan op het
niveau van de aanpalende eigendommen of het openbaar domein.

1.8 Drrurumes

1.8.1 NAruuntecnrurscHE MruEUBouw:

Natuuftechnische milieubouw beoogt het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van
infrastructuurwerken zodanig aan te pakken dat de negatieve effecten op het milieu zoveel
mogelijk vermeden of vezacht worden. Natuuftechnische milieubouw omvat het scheppen van
geschikte uitgangssituaties welke gericht zijn op het creëren, herstellen, ontwikkelen of
handhaven van de levensvoorwaarden van de inheemse flora, fauna en levensgemeenschappen
in hun onderlinge samenhang.

2 ASSENEDE: RUP ZVS
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1.8.2

1.8.3
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HOOFDBESTEMMING:

Hoofdbestemmingen van bouwzones zijn deze waarvoor meer dan 7'o/ovan de
vloeropperulaKe is bestemd binnen de betrokken zone, Voor open ruimten is dit7[o/ovan deperceelsopperulaKe

NEVENBEsTEMMING

Nevenbestemmingen zijn deze waarvoor minder dan 30% van de vloer- of perceelsopperutakte
is bestemd binnen de betrokken zone.
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2. SPECIFIEKEVOORSCHRIFTEN

2,t RUP NR. 1: VOCTENLTTRREINEN GNNRruRruSSTRMT BOEKHOUTE

z.L.L ALGEMENE BEPAUNG

ReotzanÍsatie van de terteinen

Het deetgebied aangeduÍd op het grafísch plan met * is aangeduid ten behoeve van een

reorganisatie van de terreinen en kan pas verwezeliikt worden als het achtercte gedeelte

van perceel O62f (oefenterrein) terug in zijn oorcpronkelijke staat (zijnde agrarisch

gebied) hercteld is.

Te bufferen volume en maximaal ledioingsdebiet

Het opgevangen regenwater afkomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein gebufferd

worden. Het buffervolume dient minímaal 260ms per ha verharde oppervlakte te zÍjn, met een

maximaal ledigingsdebiet van 20ll slha.

De voorziene buffercapaciteit dient leeg te lopen hetzij door gravitaíre afinratering, hetzij door

regenwaterrecuperatie.

2.T.2 Anr 1: ZOruC VOOR GEBOUWEN VOOR SPORT EN RECREATIE.

Clr.3: Rrcnrme

-BESTEMMING:

Bestemd voor gebouwen en/of constructies, noodzakelijk voor het uitoefenen van de omliggende

sportactiviteiten (inclusief opslagruimte, kantine en sanitaire gebouwen)

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze bebouwd worden de

stedenbouwkundige voorschriften van AÊ. 2zZone voor sport en recreatieterreinen.

-INRICHflNG:

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen

geïntegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in

materiaalkeuze te bestaan, Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande

omgeving en/of landschap zijn verboden.

Volumes:

H pqgte-.d.e-r. ge-b.e-u-L!e-n- :

Maximum l bouwlaag

Elke bouwlaag mag maximum 4m hoogte hebben.

4 ASSENEDE: RUP ZVS
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Qa_Kv._o.r-m:

Hellend dak met een max. helling van 25o

Inplan_trng:

Binnen de aangeduide zonering.

Indexen

- Max. 100% van de zonering mag bebouwd worden, bestaande gebouwen inbegrepen.
- De niet-bebouwde en/of verharde gedeeltes worden zone voor sport en recreatÍeterreinen

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de argemene beparingen - pubriciteit.

2.L,3 AnT 2: ZoruT voon sPoRT EN RECREATIETERREINEN

CnT.3: RECREATIE

-Besreumrrue :

H00J_d.b.e.stempi4_g: Zone voor sport- en recreatieterreinen _ grassportvelden
Ngv-enb-gsrpmmjng: sportaccommodaties en -constructies eigen aan de beoefende sport, evenals
afsluitingen en verlichtingspalen

-INRICHTING:

Reotaanisatie van de teneinen

Het deelgebied aangeduid op het graftsch plan met * is aangduid ten behoeve van een
reorganÍsatie van de teneinen en kan pas verwezetiikt worden ats hetachtercte gedeette
van petceel o62f (oefenterrein) terug in ziin oorcpronketijke staat (zijnde agrarischgebied) herctetd is,

Inplanting:

Binnen de aangeduide zone

Volumes:

Gebouwen zijn niet toegeraten, uitgezonderd een betaarhokje van 4rpz

Verhardino:

Verhardingen zijn toegelaten, indien ze waterdoorlatend zijn en als doel hebben de tribune te
ontsluiten voor bezoekers van het sportterrein, Deze verhardingen, in de vorm van een
waterdoorlatend pad mag slechts 2m breed zijn.

Uitgezonderd op het deelgebied aangeduid op het grafÍsch pran met * . ln dat deelgebied is geen
verharding toegelaten
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Accommodaties

In het deelgebied aangeduid op het grafisch plan met * tog"n enkel mobiele, geen vaste

accommodaties worden geplaatst.
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2.L.5 Anr 4: ZoNE VooR PARKEREN

CRT.3: REcREAÏIE

-Brsrcuvtr'tc:

Bestemd voor parkeren in open tucht

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit.

2.L.4 Anr 3: Burrrnzorue

-INRIcHnNG

Inplantino

Binnen de aangeduide zone
Cnr.3: Rrcneme

Volumes:

-BESTEMMING:

Bestemd voor buffer in (bestaande) beplanting met streekeigen beplanting.

Bebouwing wordt niet toegelaten in deze zone, op uitzondering van een betaalhokje van max. 4m2

Afsluitingen:

.INRIcHnNG:
Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitíngen toegestaan, al dan niet voozien van een
betonplaatje van max. 0,3m hoogte

De zones, die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten laatste Ín het eerstvolgende

plantseizoen na de ingebruikname van de gebouwen waarbij uitbreidingswerken,

verbouwingswerken, níeuwbouwwerken gebeurden en/of bij het indienen van een

regu larisatieaanvraag.

Verhardingen:

Max. 100o/o verharding toegelaten, waarvan min. 70o/o waterdoorlatend

Wanneer de buffer grenst aan een officiële waterloop, dient de beplantÍng het onderhoud niet te

hinderen. Een knotbomenrij met een plantafstand van 12m - 15m kan hiervoor gebruikt worden.

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de argemene beparingen - pubriciteit.

-BEHEER:

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de

buffer. De buffezone is enkel betreedbaar voor onderhoud van de buffer en/of onderhoud van

eventueel aanpalende waterloop.

Ziin verboden:

- alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer

- alle soorten bebouwing

- alle publiciteit

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan

_{
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2.2 RUP run. 2: VorraRr-TeRRETNEN RoRr- Brrul GRAVENSTRMT BASSEVELDE

2.2.T AICeNerur BEPAUNG

Te bufferen volume en maximaal ledigingsdebiet

Het opgevangen regenwater afkomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein gebufferd

worden. Het bufferuolume dient minimaal 260ms per ha verharde oppervlaKe te zijn, met een

maximaal ledigingsdebiet van 20llslha.

De voorziene buffercapaciteit dient leeg te lopen hetzij door gravitaire afirvatering, hetzij door

regenwaterrecuperatie,

2.2.2 ANr 1: ZOrur vOon GEBoUWEN VooR sPoRT EN REcREATIE.

Clr.3: RrcRrmr

-Brmuultrto:

Bestemd voor gebouwen en/of constructies, noodzakelijk voor het uitoefenen van de omliggende

spoftactiviteiten (Ínclusief opslagruimte, kantine en sanitaire gebouwen)

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze bebouwd worden de

stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: Zone voor sport en recreatieterreinen

.INRICFmNG:

Materíalen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen

geihtegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in

materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande

omgeving en/of landschap zijn verboden.

Volumes:

H qqgte- -d.e.r:.ge-b-a-u-wen- :

Maximum l bouwlaag

Elke bouwlaag mag maximum 4m hoogte hebben.

DaN'.-o-rm:

Hellend dak met een max. helling van 25o.

Inplan-ti.ng:

Binnen de aangeduide zonering

Indexen

- Max. 100% van de zonering mag bebouwd worden, bestaande gebouwen inbegrepen.

- De niet-bebouwde en/of verharde gedeeltes worden zone voor spoft en recreatieterreinen

8
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Publiciteit:

Is toegelaten vorgens de argemene beparingen - pubriciteit.

2.2.3 ART 2: Zone vooR sPoRT. EN REcREAÏETERREINEN

Clr.3: RecnrRne

-BESTEMMING:

HgqÍd_b_e.stempiLg: Zone voor sport- en recreatieterreinen _ grassportvelden
Ne-v-enbes-te-m-mjng: spoftaccommodaties en -constructÍes eigen aan de beoefende sport, evenalsafsluitingen en verlíchtingspalen

-INRIcHÏING:

Inplanting:

Binnen de aangeduide zone
De sportaccommodaties dienen op min. 3 m van de perceersgrens gepraatst te worden.

Volumes:

Gebouwen zijn niet toegeraten, met uitzondering van een betaarhokje van {62

Verharding:

Geen verharding toegelaten

Afsluitingen

Als afsluitingen zijn enker revende - en/of draadafsruitingen toegestaan

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen _ publiciteit.

9
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2.2.4 Anr 3: Burrrnzonr

Cnr.3: Rrcneme

-Besrcumrruc:

Bestemd voor (bestaande) beplanting met streekeigen beplanting.

.INRICHTING:

De zones, die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten laatste in het eersWolgende

plantseizoen na de ingebruikname van de gebouwen waarbij uÍtbreidingswerken,

verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden en/of bij het indienen van een

reg ula risatieaanvraag.

Wanneer de buffer grenst aan een officiële waterloop, dient de beplanting het onderhoud niet te

hinderen. Een knotbomenrij met een plantafstand van 12m - 15m kan hieruoor gebruikt worden,

-Beneen:

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de

buffer. De buffezone is enkel betreedbaar voor onderhoud van de buffer en/ofonderhoud van

eventueel aanpalende waterloop.

Zijn verboden:

- alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer

- alle sooften bebouwing

- alle publiciteit

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan

2.2.5 ART4: ZoruevooRroecmc

Cnr.3: Rrcnrme

.BESTEMMING:

Bestemd voor toegang tot terrein + parkeren in open lucht

-INRICHÏNG:

Inplanting

Binnen de aangeduide zone

11

Volumes

Gebouwen zijn niet toegelaten, met uitzondering van een betaarhokje van 4rnz

Afsluitinqen

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan, al dan niet voorzien van eenbetonplaage van max. 0,30 m hoogte.

Verhardingen:

Max. 100% verharding toegeraten, waawan min. 70o/o waterdoorratend

Verlichtíno:

Er zijn geen lichtpylonen toegelaten

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen _ publiciteit.
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t2 ASSENEDE: RUP ZVS
Stedenbouwkundige Voorschriften

Indexen

- Max' 100% van de zonering mag bebouwd worden, bestaande gebouwen inbegrepen.
- De niet-bebouwde en/of verharde gedeeltes worden zone voor sport en recreatieterreinen.

Publiciteit:

Is toegelaten vorgens de argemene beparingen - pubriciteit.

2.3.3 AnT 2: ZoruT vooR SPoRT- EN RECREATIETERREINEN

Clr.3: Recneme

-Besre[4mtr!c

H0qfd.b-e_stemmin_q: Zone voor sport- en recreatieterreinen _ grassportvelden
Ne-v-e--n-besr-gm-mi11g: sportaccommodaties en -constructies eigen aan de beoefende sport, evenals
afsluitingen en verlichtingspalen

-IttRtcHnrue :

Inolantinq:

Binnen de aangeduide zone

De spoftaccommodaties dienen op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst te worden.

Volumes:

Gebouwen zijn niet toegelaten

Verhardino:

Geen verharding toegelaten

uitgezonderd op het deergebied aangeduid op het grafisch pran met *
30olo verharding toegelaten

In dat deelgebied is max.

Afsluitinqen

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan.

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de argemene beparingen - pubriciteit.

13

2.3 RUP NR. 3: TeRnnru MATROoSJE ABDIJSTRMT OOSTEEKLO

2.3.L ATceN4eNJr BEPAUNG

Te bufferen volume en maximaal ledigingsdebiet

Het opgevangen regenwater afkomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein gebufferd

worden. Het buffervolume dient minimaal 260m9 per ha verharde oppervlakte te zijn, met een

maximaal ledigingsdebiet van 20ll slha.

De voorziene buffercapaciteit dient leeg te lopen hetzij door gravitaíre afiaratering, hetzij door

regenwate rrecu peratie.

2.3,2 Anr 1: ZoNE VooR GEBOUWEN VOOR SPORT EN RECREATIE

CIT.3: RECREAÏE

-BESTEMMING:

Bestemd voor gebouwen en/of constructies, noodzakelijk voor het uitoefenen van de omliggende

sportactiviteiten (inclusief opslagruÍmte, kantine en sanitaire gebouwen)

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze bebouwd worden de

stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2; Zone voor sport en recreatieterreinen

-INRICHTING

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen

geihtegreerd worden in de omgevÍng. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheÍd in

materiaalkeuze te bestaan.

Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn

verboden.

Volumes:

t! oqgte- .d.e.r:. ge-b.o. -u.$re.n r

Maximum l bouwlaag

Elke bouwlaag mag maxímum 4m hoogte hebben.

DaW-o-r.m:

Hellend dak met een max. helling van 25o.

Inplan-tr.ng:

Binnen de aangeduide zonering.



ASSENEDE: RUP ZVS
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2.3.4 Anr 3: BurreRzorue

Cnr.3: RrcneRnr

-Brsreuunc:

Bestemd voor beplanting met streekeigen, dichte, gesloten beplanting.

.INRIcHÏING:

De zones, die nog niet zijn aangeplant, díenen aangeplant te zijn ten laatste in het eerstvolgende

plantseizoen na de ingebruikname van de gebouwen waarbij uitbreidingswerken,

verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden en/of bij het indienen van een

regularisatieaanvraag.

In de bufÍerzone kan er een toegang voorzien worden naar achterlíggende percelen toe. Deze kan

een max. breedte hebben van 4 m.

-Benern:

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de

buffer. De buffezone is enkel betreedbaar voor onderhoud van de buffer.

Ziin verboden:

- alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer

- alle sooften bebouwing

- alle publiciteit

AfsluÍtingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan met een max. hoogte van

2m, als dan niet voorzien van een betonplaa$e van maximum 0,3 m hoogte

t4 ASSENEDE: RUP ZVS
Stedenbouwkundige Voorschriften

2.3.5 Anr 4: Zorur voon pARKEREN

CnT.3: REcREAÏE

-BESTEMMING:

Bestemd voor parkeren ín open lucht

-ItrtRtcnnruc:

Inplanting

Binnen de aangeduide zone

Volumes:

Bebouwing wordt níet toegelaten in deze zone

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluÍtingen toegestaan

Verhardingen:

Max. 100o/o verharding toegetaten, waarvan min. 70o/o waterdoorlatend

Publiciteít:

Is toegelaten volgens de argemene beparingen - pubriciteit.
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15 ASSENEDE: RUP ZVS
Stedenbouwkundi ge Voorschrift en

Volumes

- Alle gebouwen met uitzondering van manegegebouw met overdekte rUpister
Krqqnljsthqo_ste.:

Max.3m

NqK.h.o..o.g-te

Max.5m

Qa$.qrm:

Hellend dak met een max. helling van 35"
Inplanti-ng:

Binnen de aangeduide zonering.

- Manegegebouw met overdeKe rijpiste (aangeduid op het grafisch plan met volgend symbool: *;:

Krqen-lristhqo.gte:

Max.6,5m

KrqqnlU_qthqaste:

Max. B,5m

Dakv-qr-m:

Hellend dak met een max. helling van 35o.

Inplan$_ng:

Bínnen de aangeduide zonering.

Indexen

- De niet-bebouwde en/of verharde gedeeltes worden zone voor sport en recreatieterreinen

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de argemene beparingen - pubriciteit.

Uitbreiding:

Een globaal inrichtingsplan maaK integraal deel uit van de aanvraag van de stedenbouwkundige
vergunning' Het groenplan, bedoeld om de buffer te realiseren, maaK deel uit van dit
inrichtingsplan en is verplicht te realiseren in het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname
van de gebouwen waarbij uitbreidingswerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden
en/of bij het indienen van een regularisatieaanvraag. Het voorziet op deskundige wijze voldoende
beplanting zoals voozien op het bestemmingsplan en in de desbetreffende voorschriften.
Instandhoudingwerken aan de bestaande gebouwen kunnen aanvaard worden zonder dat hieruoor
de realisatie van de buffer gebeurd is.

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de
buffer.

77

2.4 RUP NR.4: TrnRuru PAARDENMANECT DNRVTNSNOF HEIDEOOSTEEKLO

2.4.T ALGEMENEBEPALING

Te bufferen volume en maximaal ledigingsdebiet

Het opgevangen regenwater afkomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein gebufferd

worden. Het bufferuolume dient minimaal 260m9 per ha verharde oppervlakte te zijn, met een

maximaal ledigingsdebiet van 20ll slha.

De voorzíene buffercapaciteit dient leeg te lopen hetzij door gravitatie afiruatering, hetzij door

regenwaterrecuperatie.

2.4.2 AnT 1: ZONE VOOR GEBOUWEN VOOR SPORT EN RECREATIE

CnT.3: RECREAÏE

-BESTEMMING:

Bestemd voor gebouwen en/of constructies, noodzakelijk voor het uitoefenen van de laagdynamische

omliggende sportactiviteiten (inclusief opslagruimte, kantine en sanitaire gebouwen)

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze bebouwd worden de

stedenbouwkundige voorschriften van AÊ, 2: Zone voor spott en recreatieterreinen .

Teneinde het laagdynamische karaKer vast te leggen gelden volgende zaken:

. Inrichten van overnachtingsmogelijkheden is niet toegestaan

. Parking en kantine kunnen in oppervlaKe niet uitgebreid worden.

. Activiteiten waarbij de aanwezige parking ontoereikend is om alle deelnemers te laten

parkeren zijn verboden.

-INRICHTING]

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen

geihtegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid ín

materiaalkeuze te bestaan.

Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn

verboden.
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2,4.3 Anr 2: Zorue voon sPoRT EN REcREATIETERREINEN

CaT.3: REcREAÏE

-BESTEMMING:

Hqqfdb_e_Stempil_g: Zone voor laagdynamische spoft- en recreatieterreinen - manege

Ng-v.e-n-beste-m.mjpg: Spoftaccommodaties en -constructies eigen aan de beoefende spoft, evenals

afsluitingen en verlichtingspalen

-INRICHTING:

Inplanting:

Binnen de aangeduide zone

Volumes:

Gebouwen zijn niet toegelaten,

Verhardinq:

Geen verharding toegelaten

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel draadafsluitingen, houten afsluitingen (uitgezonderd houten schermen)

en/of levende afsluitingen met een max. hoogte van 2m toegestaan. Eventuele metalen hekken en
poorten van max. 2m hoog zijn ook toegelaten.

Publíciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit

18 ASSENEDE: RUP ZVS
Stedenbouwkundige Voorschrift en

2.4.4 Anr 3: Burrenzorur

Cnr.3: RecRrmr

-BrsremrqINe :

Bestemd voor (bestaande) bepranting met streekeigen bepranting

-INRICHÏING:

De zones, die nog niet zijn aangeplant, díenen aangeplant te zijn ten laatste in het eerswolgende
plantseizoen na de ingebruikname van de gebouwen waarbij uitbreidingswerken,
verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden en/of bij het indienen van een
regularisatieaanvraag.

In de bufferzone kan er een toegang voorzien worden naar achterriggende percelen toe. Deze kan
een max. breedte hebben van 4 m.

-BenerR:

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de
buffer. De bufferzone is enkel betreedbaar voor onderhoud van de buffer.

Zijn verboden:

- alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer
- alle soorten bebouwing

- alle publiciteit

19
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2.4.5 ARr 4: ZONE VOOR PARKEREN

Clr.3: RrcRrme

-BeyeNullrtc:

Bestemd voor parkeren in open lucht

-Iruntcnnruc:

Inplanting

Binnen de aangeduide zone

Volumes:

Bebouwing wordt niet toegelaten in deze zone

Afsluitíngen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan

Verhardingen:

Max. 100% verharding waawan min. 70olo waterdoorlatend

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit.

ASSENEDE: RUP ZVS
Stedenbouwkundíge Voorschriften

2.s RUP NR' 5: TeRnuru VAN "BEscHERMcoMm oER scouts, Mtcnrrl DE RLMreR,,VuEïsrRRnT Boexnowe

2.5.7 AleeNerue BEPAuNG

Het opgevangen regenwater afkomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein gebufferd
worden' Het buffervolume dient minimaal 380ms per ha verharde oppervla6e te zijn, met een
maximaal ledigingsdebiet van g/s/ha.

De voorziene buffercapaciteit dient leeg te lopen hetzij door gravitatie afirvatering, hetzij door
regenwaterrecupera tie.

2.s.2 ARr 1: zoNE vooR sPoRT EN REcREATIETERREINEN EN/oF GEBouwEN vooR spoRT EN REcREATTE

Cnr.3: RecneRle

-BrsreuNtrvc:

Bestemd voor recreatieterrein voor laagdynamische jeugdactiviteiten inclusief gebouwen en/of
constructíes en accommodatie (inclusief clublokalen, opslagruimte, sanitaire gebouwen, tijdelijke
infrastructuren)

-INRICHnNG:

Volumes:

Kroqn_lijsthqaste:

Max.5m

Noklr.o.sgte:

Max.7m

DaN.qr-m:

Hellend dak met een max. helling van 45o.

Inplanting:

Mín. 5m van de waterlopen

Min. 3m van perceelsgrens

Reeds bestaande bebouwing mag behouden blijven. Bij nieuwbouw, verbouwing of herbouw
dienen bovenstaande voorschriften gevolgd te worden.

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen
geihtegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dÍent een eenheid in
materiaalkeuze te bestaan.

Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn
verboden.
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Indexen

- Max. B50mz van de zonering mag bebouwd worden, bestaande gebouwen inbegrepen.

- Het opgevangen regenwater afkomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein (zie

algemene bepalingen) gebufferd worden.

Verhardinq:

De opperulakte van deze zone mag voor max.25o/o verhard worden, waaryan min.70o/o

waterdoorlatend moet zijn,

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit.

Uitbreiding:

Een globaal inrichtingsplan maaK integraal deel uit van de aanvraag van de stedenbouwkundige

vergunning. Het groenplan, bedoeld om de buffer te realÍseren, maaK deel uít van dit inrichtingsplan

en is verplicht te realiseren in het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de gebouwen

waarbij uitbreidingswerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden en/of bij het indienen

van een regularisatieaanvraag. Het vooziet op deskundige wijze voldoende beplanting zoals voorzien

op het bestemmingsplan en in de desbetreffende voorschriften. Instandhoudingwerken aan de

bestaande gebouwen kunnen aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer

gebeurd is.

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de

buffer.

2.5.3 Anr 2: Zone voon sPoRT EN RECREATIETERREINEN

CIT.3: RECREAÏE

-BrremNrruc:

H g.oÍ_db.eSlem m ing: Beste m d voor recreatiete rre in voo r j e u g d a ct ivite ite n

lte,v.e.nbeSlSm_m_tng; accommodaties en -constructies eigen aan de beoefende recreatie, evenals

afsluÍtíngen en verlÍchtingspalen

-INRICHTNG

Zijn verboden:

- alle sooften verharding, uitgezonderd in deelzone parkeren.

- alle soorten bebouwing

- alle publiciteit

ASSENEDE: RUP ZVS
Stedenbouwkundige Voorsch rift en

.Afsluitingen:

Als afsluitíngen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan.

Parkeren:

Verharding voor parkeren is enkel toegelaten in de op plan aangeduide deelzone.parkeren,
Enkel waterdoorlatende verharding is toegelaten.
Deze deelzone wordt voorgesteld met een asterisk:

-l
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2.5.4 Anr 3: BurrrRzorur

Cer.3: Rrcnenne

-BrsreNuillc:

Bestemd voor (bestaande) bepranting met streekeigen, dichte bepranting.

-INRICHTING

De zones, die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten laatste Ín het eerstvolgende
plantseizoen na de ingebruikname van de gebouwen waarbij uitbreidingswerken,
verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden en/of bij het indienen van een
regularisatieaanvraag.

-BrnrrR:

In de buffezone kan er een toegang voorzien worden naar achterliggende percelen toe. Deze kan
een max. breedte hebben van 4 m.

wanneer de buffer grenst aan een officiële waterloop, dient de beplanting het onderhoud niet te
hinderen' Een knotbomenrij met een plantafstand van 12m - 15m kan hieryoor gebrui6 worden.

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de
buffer' De buffezone is enkel betreedbaar voor onderhoud van de buffer en/of onderhoud van
eventueel aanpalende waterloop.

Ziin verboden:

- alle vormen van verhardingen
- alle soorten bebouwing

- alle publiciteit
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Stedenbouwkundige Voorschrift en

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan.

2.5.5 ARr.4 : Zorur voon Gpacnr

CnT.3: REcREATE

-BESTEMMING:

Zone bestemd voor bestaande grachten met inbegrip van alle noodzakelijke waterbouwtechnische

werken.

24
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2.6 RUP ruN.6: TERREIN CIjTRO BCUXCNHOUT STRIOTSSTRMT BOEKHOUTE

2.6,1 ALGEMENEBEPALING

Het opgevangen regenwater afkomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein gebufferd
worden. Het bufferuolume dient minimaal 260ma per ha verharde oppervlake te zijn, met een
maximaal ledigingsdebiet van 20ll slha.

De voorziene buffercapaciteit dient leeg te lopen hetzij door gravitatie afiruatering, hetzij door
regenwate rrecu peratie.

2.6.2 Anr 1: Zorue vooR GEBoUWEN VooR sPoRT EN REcREATIE

Cnr.3: Recnrnne

-BrsreN4mrNc

Bestemd voor gebouwen en/of constructies, noodzakelijk voor het uitoefenen van de omliggende
jeugdactiviteiten (inclusief clubhuís en sanitaire gebouwen)

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze bebouwd worden de
stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2z ?one voor sport en recreatieterreinen .

-Irurucnnrue:

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonÍsch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen
geihtegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in
materiaalkeuze te bestaan.

Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgevÍng en/of landschap zijn
verboden.

Volumes:

Krpqn[jsJhqpgte:

Max.3m

Nqkh-o--o.gte:

Max.5m

Da&.o.r-m:

Hellend dak met een max. helling van 45o.

Inplantrng:
Binnen de aangeduide zonering.

Indexen
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Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit.

2.6.3 ANr 2: ZOruT VOON SPORT- EN RECREAÏEÏERREINEN

CIT.3: RECREATIE

-BrsreNutttc:

HqpJ.d.b.e.Stem m ing: Zone voor spott- en recreatieterrei nen

Ne-v_e.nbeSlsmmjng: accommodaties en -constructies eigen aan de beoefende recreatie, evenals

afsluitíngen en verlichtingspalen

-IrurucHltrtc:

Inplanting:

Binnen de aangeduide zone

Inplanting va n tuinconstructies/tuingebouwen :

Het gebouw of de constructie dient op 0 of min. 3 m van de perceelsgrens te worden ingeplant.

Volumes:

Bouwhoogten de max. kroonlijsthoogte bedraagt 2 m

de max, nokhoogte bedraagt: 3,5 m

OopervlaKe:

De som van de opperulaKes van alle tuingebouwen die tot éénzelfde perceel behoren mogen max.

20 m2 bedragen.

Verharding:

Max.25o/o verharding

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit.

26 ASSENEDE: RUP ZVS
Stedenbouwkundige Voorschriften

2.7 RUP rvn. 7: BolornaAAm HourrerussrRMT ASSENEDE

2.7.7 ART 1: ZoNE VooR GEBoUWEN VooR DE sPoRT KRULBoL

Clr.3: Recnrlnr

-Brsreuulrue :

Hgqfdb-e_stempip_g: _Bestemd voor een overdeKe krulbolbaan met aangepaste accommodatie
Ng_v_e-n_b_es.temmi4g; sportaccommodaties en -constructies eigen aan de beoefende spoft, evenals
afsluítingen en verlichtingspalen, clubhuis

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze bebouwd worden de
stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2z zonevoor de spoÍt krulbol .

-INRIcHTING:

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen
geihtegreerd worden in de omgeving. Ïussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in
materiaalkeuze te bestaan.

Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn
verboden.

Volumes:

KrsqnlU-qthqagte:

Max.3m

Noktlqe_gte:

Max.8m

DaW-o.r_m:

VTu

Inplan_t_ing:

Binnen de aangeduide zonering

Indexen

- De niet-bebouwde en/of verharde gedeeltes worden zone voor de sport krulbol

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen _ publiciteit.

Reeds stedenbouwkundig vergunde panelen die aan deze voorwaarden voldoen mogen in stand
worden gehouden.

27

tr
I
T
t

It
Itt
It
*

I



29

ASSENEDE: RUP ZVS
Stedenbouwkundige Voorschrift en

28 ASSENEDE: RUP ZVS
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-IrunlcHnnc:

Inolantino:

Binnen de aangeduide zone

Volumes:

Gebouwen zijn niet toegelaten.

Verharding:

Max. 600lo verharding toegelaten.

Afsluitingen:

Afsluitingen zijn niet toegelaten

PublicÍteit:

Publiciteit is niet toegelaten

2.7.2 Anr 2: ZoNE VooR DE sPoRT KRULBoL

CeT.3: RECREAÏE

-BESTEMMING:

t'! goÍ.d.b.e.Stem tn l1-g : kru I b o I ba a n e n toe g a n g swe gje

Ng-v.gn.beSlpmmjl-rg: Spoftaccommodaties en -constructies eigen aan de beoefende sport, evenals

afsluitingen en verlichtingspalen, houtberging

-INRICHïING:

Inolanting:

Binnen de aangeduide zone

Volumes:

Geen bebouwing toegestaan, met uitzondering van een houtberging met afdak met een maximum

oppervlaKe van 15m2 en maximum hoogte van 3m.

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen

geihtegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in

materiaalkeuze te bestaan.

Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn

verboden.

VerhardÍng:

Max. 100o/o verharding toegelaten, waarvan min. 70% waterdoorlatend

Afsluitingen:

Als afsluítingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan.

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit.

2.7,3 Anr 3: Zorue voon ToEGANG

CT.B : LUNINFRASTRUCTUUR

-BrsrrNn'trruc:

HgpJ.d_b.e.Stemming: Zone voor parkeren, bestaande uitrit en dijktrap

N e-v.e..nbeSlp-mmj;1 g : d ij kg roe n, ope n ba re stra a tve rl ichti n g
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2.8 RUP run. B: TrrururscrwTRUM DE Dnrve AeoDsrRMT Oosrterlo

2.8.1 Alcmarrur BEPAuNG

Te bufferen volume en maximaal ledÍqinosdebiet

Het opgevangen regenwater aftomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein gebufferd

worden. Het buffervolume díent minimaal 260ms per ha verharde oppervlaKe te zijn, met een

maximaal ledigingsdebiet van 201/slha.

De voorziene buffercapaciteit dient leeg te lopen hetzij door gravitatie afirvatering, hetzij door

regenwaterrecruperatie.

2.8.2 AnT 1: ZoNE VooR GEBoUWEN VooR WoNEN + sPoRT EN REcREATIE

CnT.3: REcREATIE

-Besrruunrc:

Bestemd voor gebouwen waar de woonfunctie en ruimte noodzakelijk voor het uitoefenen van de

omlÍggende sportactiviteiten samen gaan (inclusÍef opslagruimte, kantine en sanitaire gebouwen).

De bestaande woning wordt beschouwd als een bedrijfswoning en wordt gekoppeld aan de

spoftactiviteit, waarbij deze hieruan niet kan afgesplitst worden.

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze bebouwd worden de

stedenbouwkundige voorschriften van AÊ. 2:,Zone voor spolt en recreatieterreinen

-IrunrcHnrue :

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen
geihtegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in

materiaalkeuze te bestaan.

Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn
verboden.

Volumes:

B.s.u.wla.ge.nl

Maximum 2 bouwlagen

KreqnL'j-stheogte:

Max. 4,5m

Nqkh-o--sgte:

Max. 10

QaW.o.r.m:

Hellend dak
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Inpla_nt_r_ng:

Binnen de aangeduide zonering.

Indexen

- Max' 1000/o vên de zonering mag bebouwd worden, bestaande gebouwen inbegrepen.
- De niet-bebouwde en/of verharde gedeeltes worden zone voor spoft en recreatÍeterreínen

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de argemene bepalingen - publicíteit.

2.8.3 AnT 2: ZoNE VooR sPoRT- EN REcREATETERREINEN

Cer.3: REcREAïE

-BesrrMN4truc:

ttqgfdb-e.stempip-g: Zone voor sport- en recreatieterreinen _ grassportvelden
Ne-v.enbes.te.m.mjng: spoftaccommodaties en -constructies eigen aan de beoefende sport, evenals
afsluitingen en verlichtingspalen

-Iruructnruc:

Inplanting:

Binnen de aangeduide zone

Volumes:

Gebouwen zÍjn niet toegelaten

Verhardino

B0o/o verharding toegelaten (inclusief verharding sportvelden en verhardingen voor parking), waarvan
min. 7 0o/o waterdoorlatend

verharding voor parkeren is enkel toegelaten in de op plan aangeduide deelzone.parkeren, .
Deze deelzone wordt voorgesteld met een asterisk:

*
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Afsluitinqen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan met een max, hoogte van 6m

Publíciteit:

Is toegelaten volgens de argemene beparingen - pubriciteit.
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2,8.4 Anr 3: BUFFERZoNE

CIT.3: RECREAÏE

-BesTeuuu'tc:

Bestemd voor beplanting met streekeigen, dichte, gesloten beplanting.

-Irurucnnruc:

De zones, die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten laatste in het eersWolgende

plantseizoen na de ingebruikname van de gebouwen waarbÍj uitbreidingswerken,

verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden en/of bij het indienen van een

regularisatieaanvraag.

-BenreR:

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de

buffer. De buffezone is enkel betreedbaar voor onderhoud van de buffer.

Zijn verboden:

- alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer

- alle sooften bebouwing

- alle publiciteit

Afsluitingen:

Als afsluÍtÍngen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan met een max. hoogte van

6m.

2.8.5 Anr 4: ZONE VOOR TOEGANG

CIT.3: RECREATE

-BESTEMMING:

Bestemd voor toegang en parkeren in open lucht

-INRICHÏNG

Inplanting

Binnen de aangeduide zone

Volumes:

Bebouwing wordt niet toegelafen in deze zone.
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Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan, al dan niet voorzien van een
betonplaatje van max. 0,3m hoogte

Verhardingen:

Max. 100o/o verharding toegelaten.

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalÍngen - publiciteit.
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2.9 RUP ruN, 9: TCNruTSCTruTRUM TEN BOS MEELSTRMT ASSENEDE

2.9.L ALGEMENEBEPALING

Te bufferen volume en maximaal ledioingsdebiet

Het opgevangen regenwater afkomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein gebufferd

worden. Het bufferuolume díent minimaal 260m3 per ha verharde opperulaKe te zijn, met een

maximaal ledigingsdebiet van 20llslha.

De voorziene buffercapaciteit dient leeg te lopen hetzij door gravitatie afrruatering, hetzij door

rege nwaterrecru peratie.

2.9,2 ANr 1: ZONT VOON GEBOUWEN VOOR SPORT EN RECREATE

Clr.3; Rrcnennr

-Brsrerqutruc:

Bestemd voor gebouwen en/of constructies, noodzakelijk voor het uitoefenen van de omliggende

sportactiviteiten ( inclusief opsla gruimte, kantine en san ita ire gebouwen)

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze bebouwd worden de

stedenbouwkundige voorschriften van Alt. 2=Zone voor spolt en recreatieterreinen

-Irunrcnnnc:

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen

ge'ihtegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in

materiaalkeuze te bestaan.

Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn

verboden.

Volumes

- Alle gebouwen met uitzondering van 2 overdeKe tennishallen

KrqqntUsJhqs-qte.:

Max.3m

Nqk-h.o.p.gte:

Max.4,5m

Dakqr-m:
Plat dak of Hellend dak met een maximum helling van 25"

,lnplan-tL-ng:

Binnen de aangeduide zonering.

0 6 JUN: Artg
J
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- De 2 overdekte tennishailen (aangeduid op het grafisch pran met vorgend symboor: *

35

)
Krqqn_l'jsthqo_gte:

Max.6m

Nskh-q-o.gte:

Max.9m

Dah-o.rm:

vnj

Inplanti-ng:

Binnen de aangeduide zonering.

Indeien

- Max. 100o/o van de zonering mag bebouwd worden, bestaande gebouwen inbegrepen.
- De niet-bebouwde en/of verharde gedeeltes worden zone voor sport en recreatieterreinen

Publiciteit:

Is toegelaten vorgens de argemene beparingen - pubriciteÍt.

3 AnT 2: Zone VooR sPoRT- EN REcREAÏETERREINEN

Cnr.3: RecRemr

H0pj_d_be-stem m in_g : Zone voor sport- e n recreatieterreinen _ten n isvelden
Ney-enbgsrs-mm-lng: sportaccommodaties en -constructies eigen aan de beoefende sport, evenals
afsluitingen en verlichtingspalen + toegang en parkeren

Inplanting:

Binnen de aangeduide zone

Volumes:

Gebouwen zíjn niet toegelaten, uitgezonderd kleine infrastructuren zoals tríbunes, bergingen vanspoftmateriaar, schuirhok met een totare max, oppervlakte van 40m2

Verharding

80% verharding toegelaten (inclusief verharding sportvelden)
waaruan min. 70o/o waterdoorlatend

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan met een maximale hoogte
van 6m

0 $ J{#{t a013
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Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit.

2,9,4 ANr 3: BUFFERZONE

CaT.3: RECREATIE

-Bevrumtruc:

HqpJ.d_be.stemmingt bestemd voor beplanting met streekeigen, dichte, gesloten beplanting.

Ne_v_e.nb-eSlp_m.mjngj bestaande grachten en plasbermen met inbegrip van alle noodzakelijke

waterbouwtechnische werken.

-INRICHTING:

De zones, die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten laatste Ín het eersWolgende

plantseizoen na de ingebruikname van de gebouwen waarbij uitbreidingswerken,

verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden en/of bij het indienen van een

regularisatieaanvraag.

Bestaande grachten en plasbermen mogen op geen enkel ogenblik worden gedicht of beschadÍgd

-BeneeR:

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de

buffer. De buffenone is enkel betreedbaar voor onderhoud van de buffer.

Zijn verboden:

- alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer

- alle sooften bebouwing

- alle publiciteit

Afsluitingen:

Als afsluitíngen zijn enicel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan
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2.10 RUP run. 10: Tenngru FC De Klo TRIESTSTRMT AsSENEDE

2.70.T AIcrurrur BEPALING

Het opgevangen regenwater afkomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein gebufferd
worden' Het buffervolume dient minimaal 260ms per ha verharde oppervlakte te zijn, met een
maximaal ledigingsdebiet van 201/slha.

De voorziene buffercapaciteit dient reeg te ropen hetzrJ door gravítatie afinratering, hetzij door
regenwaterrecruperatie.

2'70'2 Anr 1: zoNE vooR GEBouwEN vooR spoRT EN REcREATTE, ovERDRUK op HET GEwEsTpLAN GENTSE EN
Knrunnuorue (KB t4 I 09 / 1977)

Cnr.3; RecReme

-BrsrrMMtNte :

Tijdelijk bestemd voor gebouwen en/of constructies, noodzakelijk voor het uitoefenen van de
omliggende sportactiviteiten (inclusief opslagruimte, kantine en sanitaire gebouwen)

voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden tot wanneer ze bebouwd worden de
stedenbouwkundige voorschrÍften van Art. 2= Zone voor sport en recreatieterreinen

De bestemming in overdruk is tijdelijk geldig tot het moment dat de huidige vereniging zijn huidige
activiteiten op het plangebied stopzet. Het gewestplan wordt in die zin niet opgeheven.
Nadien geldt opnieuw de bestemming volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone (KB
14/09/1977) en eventuele daaropvolgende wijzigingen inzake het gewestplan. De recreatieve
activiteiten dienen dan verwijderd te worden.

Het uitdoofscenario houdt in dat de huidige vereniging (lieftrebbersvoetbal) op deze locatie enkel kan
blijven voor zover de dynamiek laag is en de sportactiviteiten niet uitgroeien tot volwaardig
competitievoetbal.

-INRtcnurve :

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen
gethtegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in
materiaalkeuze te bestaan' Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande
omgeving en/of landschap zijn verboden.

Volumes:

H oogte_ _d_e.r. ge_b.e_u]rye 
n_ :

Maximum 1 bouwlaag

Elke bouwlaag mag maximum 4m hoogte hebben.
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DaKv--q!'-m:

Hellend dak met een max. helling van 25"

Inplantrng:

Binnen de aangeduide zonering,

Indexen

- Max. 100o/o van de zonering mag bebouwd worden, bestaande gebouwen inbegrepen.

- De niet-bebouwde en/of verharde gedeeltes worden zone voor sport en recreatieterreinen

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit

2.10.3 Anr2:ZoruevooRspoRT-ENRECREAÏETERREINEN,OvenonuropHETGEWEsrpLANGenrseeru

KANMLZoNE (KB L4 / 09 / t977)

Cnr.3: Recnelne

-BESTEMMING:

Trid.eJtike-.h_o..qfdbeSle-m-mj1g: Zone voor spoft- en recreatieterreinen - grassportvelden

Trid.elUke__neye_n_b_e_Etemm.[r1g: Sportaccommodaties en -constructies eigen aan de beoefende sport,

evenals afsluitingen en verlichtingspalen

De bestemming in overdruk is tijdel$k geldig tot het moment dat de huidige vereniging zijn huidige

actíviteiten op het plangebied stopzet. Het gewestplan wordt in die zin niet opgeheven.

Nadien geldt opnieuw de bestemming volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone (KB

1410911977) en eventuele daaropvolgende wijzigingen inzake het gewestplan. De recreatÍeve

activiteiten dienen dan verwijderd te worden.

Het uitdoofscenario houdt in dat de huidige vereniging (liefhebbersvoetbal) op deze locatie enkel kan

blijven voor zover de dynamiek laag is en de spoftactiviteiten niet uitgroeien tot volwaardig

competitievoetbal.

-INRICHTING:

Inplanting:

Binnen de aangeduide zone

De sportaccommodaties dienen op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst te worden.

Volumes:

Gebouwen zijn niet toegelaten.

Verharding:

- Geen verharding toegelaten
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AfsluÍtingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitíngen toegestaan,

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - publiciteit.

2.L0.4 ART 3: BUFFERZONE, OVERORUT Op HET GEWESTPI4N Gerwse eru Kmmuorrre (KB l4/og/1g77)

CnT.3: REcREATE

-BesrruNlne :

Tijdelíjk bestemd voor (bestaande) beplanting met streekeigen beplanting.

De bestemming in overdruk is tijdelijk geldig tot het moment dat de huidige vereniging zijn huidige
activiteiten op het plangebied stopzet. Het gewestplan wordt in die zin niet opgeheven.
Nadien geldt opnieuw de bestemming volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone (KB
L4109/L977) en eventuele daaropvolgende wijzigingen inzake het gewestplan. De recreatieve
activiteiten dienen dan verwijderd te worden.

Het uitdoofscenario houdt in dat de huidige vereniging (liefhebbersvoetbal) op deze locatie enkel kan
blijven voor zover de dynamiek laag is en de sportactiviteiten niet uitgroeien tot volwaardig
competitievoetbal.

-Iruru+mruc:

De zones, die nog niet zÍjn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten laatste in het eerstvolgende
plantseizoen na de ingebruikname van de gebouwen waarbij uítbreidingswerken,
verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden en/of bij het indienen van een
regularisatieaanvraag.

In de buffenone kan er een toegang voorzien worden naar achterliggende percelen toe. Deze kan
een max. breedte hebben van 4 m.

-IruRrctmrve:

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de
buffer. De bufferzone is enkel betreedbaar voor onderhoud van de buffer.

Zijn verboden:

- alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer

- alle soorten bebouwing

- alle publiciteit
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AfsluÍtingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan

2.10.5 Anr 4: Zorur voon ToEGANG, Ovenonux op HET GEWEsrpr-AN Grrursr EN KANAAT.ZoNE (KB 14/091L977)

CnT.3: RECREAÏE

-Brstmlutruc:

Iiid.e! ijt€_ h.o. pfd beste-mm! J1q : Zone voor toe ga n g + pa rke re n

ïÉd.eltjKe__n_e!{e.n_b_e.Stemm__i1rg: Spoftaccommodaties en -constructies eigen aan de beoefende sport,

evenals afsluitingen en verlÍchtingspalen

De bestemming in overdruk is tijdelijk geldig tot het moment dat de huidige vereniging zijn huidige

activiteiten op het plangebied stopzet. Het gewestplan wordt in die zin niet opgeheven.

Nadien geldt opnieuw de bestemming volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone (KB

141091t977) en eventuele daaropvolgende wijzigingen inzake het gewestplan. De recreatieve

activiteiten dÍenen dan verwijderd te worden.

Het uitdoofscenario houdt in dat de huidige vereniging (liefhebbersvoetbal) op deze locatie enkel kan

blijven voor zover de dynamiek laag is en de spoftactiviteiten niet uitgroeÍen tot volwaardig

competitievoetbal.

-INRICHTING:

Inplanting:

Binnen de aangeduide zone

De parking dient op min. 3 m van de perceelsgrens geplaatst te worden

Volumes:

Gebouwen zijn niet toegelaten

Verhardinq:

Max. 50o/o verharding toegelaten, waaryan min.70o/o waterdoorlatend

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan.

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit.

ït
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2.II RUP run. 11: TrnReTru PRInorruuRrvEGE HAVERBEKE

2.71.1 Arcr[4eNr BEPAUNG

Het opgevangen regenwater aftomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein gebufferd
worden' Het buffervolume dient minimaal 260ma per ha verharde oppervlakte te zijn, met een
maximaal ledigingsdebiet van 20V slha.

De voorziene buffercapaciteit dient leeg te lopen hetzij door gravitatie afiruatering, hetzij door
rege n wate rrecruperatíe.

2,IL.2 Anr 1: ZoNE VooR GEBoUWEN VooR sPoRT EN RECREAIE

Cnr.3: RecRrnnr

-Besmuulvc:

usqfdb_e.slemminq:

Bestemd voor gebouwen en/of constructies, noodzakelijk voor het uitoefenen van de omliggende
sportactiviteiten - ruitersport (inclusief overdeKe rijpistes, stallen, opslagruimte, sanitaire gebouwen)

voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden, tot wanneer ze bebouwd worden, de
stedenbouwkundige voorschríften van Art. 2: zone voor sport en recreatieterreinen .

Nevenbestemmino:

BeperKe cafetaria enkel ten dienste van gebruikers van max. 150m2

-INRICHÏING:

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uítgevoerd in materialen die kunnen
geïhtegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in
materiaalkeuze te bestaan.

Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn
verboden.

Volumes:

Fp.u.wla.ge-n-l

Maximum 1 bouwlaag

Krqqnltj_sthqo_qte.l

Maximum 4m hoogte

Nokh.o..o.gte-;

Maximum 7,5m hoogte

DaN.qr.m:

Hellend dak met een max. helling van 35o.
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Afsluitinqen:

Als afsluitingen zljn enkel draadafsluitingen, houten afsluitlngen (uitgezonderd houten schermen)
en/of levende afsluitingen met een max. hoogte van 2m toegestaan. Eventuele metalen
toegangshekken en -poorten van max. 2m hoog zijn ook toegelaten.

Verharding:

Geen verharding toegelaten

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - publiciteit.

Bomenriien:

Aanwezige bomenrijen in deze zone moeten bewaard blijven (zie plan bestaande toestand)

2.71.4 Anr 3: Burrenzorue

Cnr.3: RrcRenne

-BesrruNttrtc:

Bestemd voor (bestaande) beplanting met streekeigen beplanting.

-INRICHING:

De zones, die nog niet zijn aangeplan! dienen aangeplant te zijn ten laatste in het eerstvolgende
plantseizoen na de ingebruikname van de gebouwen waarbij uitbreidingswerken,
verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden en/of bij het indienen van een
regularisatieaanvraag.

wanneer de buffer grenst aan een officiële waterloop, dient de beplanting het onderhoud niet te
hinderen. Een knotbomenrij met een plantafstand van 12m - 15m kan hieryoor gebruikt worden.

-BrHrrn:

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de
buffer. De bufferzone is enkel betreedbaar voor onderhoud van de buffer en/of onderhoud van
eventueel aanpalende waterloop.

Zijn verboden:

- alle vormen van verhardíngen en opritten voor verkeer
- alle sooften bebouwing

- alle publiciteit
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InplantLng:

Binnen de aangeduide zonering

Indexen

- De niet-bebouwde en/of verharde gedeeltes worden zone voor spoft en recreatieterreinen

Huisvesten van paarden:

De infrastructuur mag maximaal 35 paarden huisvesten.

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalíngen - Publiciteit.

Uitbreiding:

Een globaal inrichtingsplan maaK integraal deel uit van de aanvraag van de stedenbouwkundíge

vergunning. Het groenplan, bedoeld om de buffer te realiseren, maaK deel uit van dit

inrichtingsplan en is verplicht te realiseren in het eersWolgende plantseizoen na de ingebruikname

van de gebouwen waarbij uitbreidingswerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden

en/of bij het indienen van een regularisatieaanvraag. Het voorziet op deskundige wijze voldoende

beplanting zoals voozien op het bestemmingsplan en in de desbetreffende voorschrÍften,

Instandhoudingwerken aan de bestaande gebouwen kunnen aanvaard worden zonder dat hieruoor

de realisatÍe van de buffer gebeurd is.

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de

buffer.

2,LL.3 AnT 2: ZONC VOON SPORT EN RECREAÏETERREINEN

C-nr.3: RecneRnr

-BESTEMMING:

HOOÍ_d.b.e.Stemmtng: Zone voor spoft- en recreatieterreinen - ruitersport

Ne_v.e.nbeSlemmjllg: Spoftaccommodaties en -constructies eigen aan de beoefende spod, evenals

afsluitingen en verlichtingspalen en occasionele manifestaties mits goedkeuring van het college

(inclusief tijdelijke constructies zoals tenten, tijdelijk parkeren ... )

-Irurucrnuc:

Inplanting:

Binnen de aangeduide zone

Volumesl

Bebouwing wordt niet toegelaten in deze zone, uitgezonderd van schuilhokken waarin één of

meerdere weidedieren tijdelijk kunnen verblijven en t'rjdelijke constructies tijdens occasionele

manifestaties en jumpings
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Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn
verboden.

Volumes:

Bo.u.w!a.ge.n-l

Maximum 2 bouwlagen

Krsqnltjsthop.gte.:

Max.4,5m

l{okh-s-o.gte:

Max. 10

Dakv--o-rm:

Hellend dak

InPla-nti.ng:

Binnen de aangeduide zonering

Indexen

- Max' 100o/o vàÍl de zonering mag bebouwd worden, bestaande gebouwen inbegrepen

Publiciteit:

Is verboden.

2.LT.7 ART 6: ZoNE VooR ruIN

Cnr.l: Worueru

-BesrrMÍ'4ttlc:

F-e.stemmin-g: Koeren, tuinen en hovingen

Ne-v.en beStSmmj;1 g : Tu i nco n structies e n tu i n ge bo u we n

-It'tRtcnnruc:

Inplanting van tuinconstructies/tuingebouwen:

Het gebouw of de constructie dient op min, lm van de perceelgrens te worden ingeplant.
Volumes:

-.. _ _tlaagt€. .d_ff .b.Ug.eh,p u w.e.n :

Kroonlijsthoogte: max. 2 m

Nokhoogte: max. 3,5 m

Oppervlakte: max. 40mz totale oppervlakte per perceel

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan.
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2.11.5 Anr 4: ZoNE vooR ToEGANG

CeT.3: RECREATIE

.BESTEMMING:

HqpJ-db.e-stemmin_g: Bestemd voor to'egang van het terrein en parkeren in open lucht

Ne_v-e".nbeStS-mmjl g : silo's

-INRICHTING:

Inplanting

Binnen de aangeduide zone

Volumes:

Bebouwing wordt niet toegelaten in deze zone

Uitgezonderd max. 10m2 voedersilo

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitÍngen toegestaan.

Verhardingen:

Alle verhardingen zijn toegelaten

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit'

2.LL.6 Anr 5: ZONE VOOR BEDRUFSWONING

Cer.l: Worueru

-BESTEMMING:

Hqp-f.d_bS.Stemmingl Zone voor wonen, onvoorwaardelijk gekoppeld en deel uitmakend van het bedrijf.

Ne-v-e.nbesle-mmj-ng; Bergingen en garages, koeren en hovíngen'

De níet-bebouwde delen van de kavel worden tuinzone (zie hierna)'

-INRICHTING:

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen

geihtegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in

materiaalkeuze te bestaan.
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Verhardinoenl

Max.25o/o verharding (incl. halfuerhardingen zoals dolomiet, betongrasdallen, kasseien, ...).

De niet verharde delen worden beplanting en/of bezaaiÍng.

Publiciteit:

Is verboden

2.11.8 Anr 7: ZoNE vooR Bos

Clr.S: Bos

-BESTEMMING:

Bestemd voor bos en vijver

-Irurucnnruc:

Groenaanleg:

Er dient gebruik gemaaK te worden van streekeigen beplanting.

Binnen de 5- - zone gelegen langs een officiële waterloop worden geen beplantingen toegestaan die

het machinaal onderhoud van de waterloop hinderen.

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan,

Verhardinq:

Verhardingen zijn verboden. Onverharde paden zijn wel mogelijk.

Bebouwinq:

Permanente constructies zijn niet toegestaan.

Publiciteit:

Is verboden

-BEHEER

De aanleg en het onderhoud van de boszone is volgens de principes van natuurtechnische mÍlieubouw.

ASSENEDE: RUP ZVS
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2.72 RUP wn. 12: TERREIN LANDELUKE RurrERVERENrcrwc Sr. AGATHA BAssEVELDE

2.T2.7 ALGEMENE BEPALING

Het opgevangen regenwater afkomstig van daken en verhardingen moet op eigen terrein gebufferd
worden' Het bufferuolume dient minimaal 260mr per ha verharde oppervta6e te zijn, met een
maximaal ledigingsdebiet van 201/ slha.

De voorziene buffercapacÍteit dient leeg te lopen hetzij door gravítatie afiruatering, hetzÍj door
regenwaterrecru peratie.

2.12.2 Anr 1: Zole voon GEBouwEN vooR spoRT EN REcREATTE EN zoNE vooR ToEGANG

Cnr.3: RecRenne

-Besrrmmne :

Bestemd voor gebouwen en/of constructies, noodzakelijk voor het uitoefenen van de omliggende
sportactiviteiten - ruitersport (inclusief kantÍne, overdekt terras, opslagruimte en sanitaire gebouwen)
Bestemd voor verhardingen noodzakelijk voor de toegang van de terreinen en de gebouwen en
bestemd voor parkeren in open lucht.

voor de níet bebouwde delen en de niet verharde delen van deze zone gelden, tot wanneer ze
bebouwd worden, de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2= Zonevoor sport en
recrcatieterreinen ,

-Irurucnnrue :

Materialen:

De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zry-n uitgevoerd in materialen die kunnen
geihtegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in
materiaalkeuze te bestaan.

Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn
verboden.

Volumes:

Eo.u-wla.ge-n_l

Maximum l bouwlaag

KrqanlU.sthqp-qte_l

Maximum 4m hoogte

Nqkh.q.o.gte-.1

Maximum 7,5m hoogte

Dakv.er.m:

Hellend dak met een max. helling van 35o
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Volumes:

Bebouwing wordt niet toegelaten in deze zone, uitgezonderd van schuilhokken waarin één of
meerdere weidedieren tijdehJ-k kunnen verblUven en tijdelijke constructies tijdens occasionele
manifestaties en jumping.

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkeldraadafsluitingen, houten afsluitingen (uitgezonderd houten schermen)
en/of levende afsluitingen met een max. hoogte van 2m toegestaan. Eventuele metalen
toegangshekken en -pooften van max. 2m hoog zijn ook toegeraten.
Verhardino:

Geen verhardíng toegelaten

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de argemene beparingen - publiciteít.

2.72.4 Anr 3: BUFFEMoNE

CnT.3: RECREATE

-BESTEMMING:

Bestemd voor beplanting met streekeigen beplanting en (bestaande) grachten met oeverbeplanting

-Irurucrnruc:

De bestaande grachten in deze zone moeten bewaard brijven.

De zones, die nog niet zijn aangeplant, dienen aangeplant te zijn ten laatste in het eerstvolgende
plantseizoen na de ingebruikname van de gebouwen waarbij uitbreidingswerken,
verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden en/of bij het indienen van een
regularisatieaanvraag.

wanneer de buffer grenst aan een officiële waterloop, dient de beplanting het onderhoud niet te
hinderen' Een knotbomenrij met een plantafstand van 12m - 15m kan hieruoor gebrui1.1 worden.

-BenreR

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de
buffer en de grachten' De buffezone is enkel betreedbaar voor onderhoud van de buffer en/of
onderhoud van eventueel aanpalende waterloop.
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Inplanti.ng:

Binnen de aangeduide zonering.

Indexen

- 500m2 van deze zone mag bebouwd worden.

- 75o/o van deze zone mag verhard worden (inclusief bebouwing van maximum 500m2)

- De niet-bebouwde en/of verharde gedeeltes worden zone voor sport en recreatieterreinen

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan

Verhardinqen:

Alle verhardingen zijn toegelaten

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit.

Uitbreidinq:

Een globaal inrichtingsplan maaK integraal deel uit van de aanvraag van de stedenbouwkundÍge

vergunnÍng. Het groenplan, bedoeld om de buffer te realiseren, maaK deel uit van dit

inrichtingsplan en is verplicht te realiseren in het eersWolgende plantseizoen na de ingebruikname

van de gebouwen waarbij uitbreidingswerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken gebeurden

en/of bij het indienen van een regularisatieaanvraag. Het vooziet op deskundige wijze voldoende

beplanting zoals voorzien op het bestemmingsplan en in de desbetreffende voorschriften.

Instandhoudingwerken aan de bestaande gebouwen kunnen aanvaard worden zonder dat hiervoor

de realisatie van de buffer gebeurd is.

Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de

buffer.

2,L2,3 ANT 2: ZONE VOOR SPORT EN RECREATIETERREINEN

CnT.3: RECREATE

-BESTEMMING:

HA9j.db.-e.9!emmlnq: Zone voor spod- en recreatieterreinen - ruiterspott

Ney.enbgSlp._mmj;19: Spoftaccommodaties en -constructies eigen aan de beoefende sport, evenals

afsluitingen en verlichtingspalen

-INRICHTING:

Inplanting:

Binnen de aangeduide zone
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Zijn verboden:

- alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer

- alle sooften bebouwing

- alle publicíteit

2.12.5 AnT 4: ZoNE VooR ERFDIENSTBMRHEID VAN UITWEG

Cnr.3: RrcRrRnr

-BESTEMMING

Hqqfd-b_e_stemmln_g: Bestemd voor toegang van het terrein en parkeren in open lucht

-It'trucnnruc:

Inplanting

Binnen de aangeduide zone

Volumes:

Bebouwing wordt niet toegelaten in deze zone

Afsluitingen:

Als afsluitingen zijn enkel levende - en/of draadafsluitingen toegestaan.

Verhardingen:

Tot 30m achter de rooilijn zijn alle verhardingen toegelaten

Vanaf 30m achter de rooilijn is geen verhardÍng toegelaten.

Publiciteit:

Is toegelaten volgens de algemene bepalingen - Publiciteit.

I Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van ASSENEDE
in zitting van 27-09-2012

op bevel:

De gemeentesecretaris
De burgemeester

Dhr. F. Willems
Dhr. Ph, De Coninck

Het college van Burgemeester en schepenen van de gemeente ASSENEDE bevestigt dat onderhavig
plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd
van 16-11-2012 tot en met L4-OL-ZOL3

op bevel:

De gemeentesecretaris
De burgemeester

Dhr. F. Willems
Dhr. Ph. De Coninck

Gezien en definitief aangenomen door de gemeenteraad van ASSENEDE
in zitting van 28-03-2013

op bevel:

De gemeentesecretaris
De burgemeester

Dhr. F. Willems Dhr. Ph. De Coninck

voor eensluidend afschrift van het aan het openbaar ondezoek onderworpen origineel

op bevel:

De gemeentesecretaris
De burgemeester

Dhr. F. Willems Dhr. Ph. De Conínck

OpgemaaK te Destelbergen

Studiebureau BVP

Dendermondesteenweg 563

9O7O DESTELBERGEN

Tel. 09/232.40.98 - Fax 09/21t.02.08

Ond. Nr. 0416,819.98s De RuimtelÍjke planner
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Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van ASSENEDE

in zítting van 27-09-20L2

op bevel:

De gemeentesecretaris
De burgemeester

<2
É.

Dhr llems Dhr. Ph. De Coninck

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente ASSENEDE bevestigt dat onderhavig
plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd
van 16-11-2012 tot en met 14-01-2013

op bevel:

De gemeentesecretaris
De burgemeester

<?.t-
Dhr. F, Willems Dhr. Ph, De Coninck

.i

1,:

Gezien en definitief aangenomen door de gemeenteraad van ASSENEDE

in zitting van 28-03-2013

op bevel:

De gemeentesecretaris

Dhr. F. Willems

De burgemeester

Dhr. Ph. De Coninck

i

Voor eensluidend afschrift van het aan het openbaar ondezoek onderworpen origineel

op bevel:

gemeentesecretaris
De burgemeester

'vi -

Dhr. F Dhr. Ph. De Coninck

Opgemaakt te Destelbergen

Studiebureau BVp

Dendermondesteenweg 563

9O7O DESTELBERGEN

TeL 09/232.40.98 - Fax 09/211.02.08

Ond. Nr. 0416,819.985 Ruimtelijke Planner

Frank Vermeersch


