Voorschriften / voorwaarden gemeente Heers (08/04/2020)

1/
Er moet worden voldaan aan de voorwaarden van het advies van Fluvius van 01/04/2020 met
kenmerk D281619. Dit advies is integraal in dit document overgenomen onder het punt ‘adviezen’.

2/
Er zal in de uitvoeringsfase rekening moeten worden gehouden met de voorwaarde uit het advies
van het departementen Landbouw en Visserij van 03/02/2020 met kenmerk 2020_000624_v1. Deze
voorwaarde luidt als volgt: Bij het realiseren van deze verkaveling zal een aanzienlijke hoeveelheid
grondverzet nodig zijn om de zeer hoge talud te doorbreken. In de uitvoeringsfase zal gewaakt
moeten worden over het grondverzet.

3/

De regelgeving van het grondverzet (traceerbaarheidssysteem) moet worden opgevolgd in het
bijzonder hoe de aannemer met de uitgegraven bodem moet omgaan op de plaats van uitgraving,
tijdens het transport en op het terrein waar uitgegraven bodem gebruikt of gestockeerd wordt. Bij
alle stappen van het grondverzet moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. De werken moeten
worden uitgevoerd volgens een standaardprocedure of een code van goede praktijk. Desgevallend
moeten technische verslagen, conformverklaringen of bodembeheerrapporten kunnen worden
getoond.

4/ De stedenbouwkundige voorschriften werden aangepast en moeten zo worden opgevolgd, ze
worden hieronder opgenomen.

Stedenbouwkundige voorschriften bij vergunning van 06 april 2020

OMV Referentie 2019155334
Verkaveling 73002A0052/00A000

Overzicht loten
Lot 1
Lot 2

Algemene voorschriften

Oppervlakte
1174,31 m²
876,83 m²

Overzicht loten
Lot 3

Oppervlakte
4068,42 m²

ANDERE
Toelichting: Algemene voorschriften
Voorschrift:
Er wordt in het concept erg veel belang gehecht aan het kader waarbinnen de woningen tot stand
zullen komen. Dat betekent dat initiatief tot het creëren van architectuur de drijfveer zal zijn om
deze verkaveling tot een kwalitatieve woonomgeving te laten geworden. De nieuw in te planten
woningen moeten qua inplanting en architectuur een logische overgang vormen met de aanpalende
percelen. Binnen de verkaveling is gekozen om de woningen te positioneren in functie van de
Kapelstraat.

- Kavels en bijzondere voorschriften
Lot 1, Lot 2
Oppervlakte: 1.174,31 m², 876,83 m²
Functie: Eengezinswoning MET 1 INPANDIGE GARAGE

Specifieke voorschriften:

GEBOUW

1.

VOLUME

Toelichting: Er wordt een maximaal gabarit vastgelegd waarbinnen het ontwerp moet blijven.
Voorschrift:
- maximaal 15m bouwdiepte op het woongedeelte (bovenste verdieping)
- maximaal 12m bouwdiepte op de garage- en slaapgedeelte (2 onderste verdiepen)

2.

KROONLIJSTHOOGTE

Toelichting: Er wordt een maximaal gabarit vastgelegd waarbinnen ontworpen kan worden.
Voorschrift: De Kroonlijsthoogte is maximaal 7m. (ipv 8m.) hoger dan de voorliggende weg
gemeten vanaf het midden van de bebouwbare oppervlakte zoals op plan aan geduid nl. op 6,5 m.
van de grens van de ev. zijgevel.

3.

DAKUITVOERING

Toelichting: Er wordt een maximaal gabarit vastgelegd waarbinnen ontworpen kan worden.
Voorschrift: Er dient gewerkt te worden met een plat dak.

4.

TYPE GEBOUW

Toelichting: Er worden gebouwen gekozen die passen in de omgeving.
Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals nevenbestemmingen vreemd aan de woonfunctie zelf.
Het accent van de verkaveling ligt immers op 'wonen'.
Voorschrift:
De 2 te ontwikkelen woningen zijn halfopen woningen met een kelderruimte, slaapruimte en
leefruimte.
Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening
en ambacht 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
3° de complementaire functie vormt geen hinder voor de normale woonkwaliteit

5.

MATERIAALGEBRUIK

Toelichting: Het residentieel karakter van de verkaveling zal hoe dan ook door materiaalgebruik
onderstreept worden. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving en bovendien moet er binnen
de kavel een samen horend geheel gevormd worden.
Voorschrift:

6.

GEVELMATERIALEN:

Vrij te kiezen, passend in de omgeving

7.

DAKMATERIAAL:

Vrij te kiezen, passend in de omgeving

8.

INPLANTING (AFSTAND TOT ...)

Toelichting: Van deze maat kan niet afgeweken worden omdat ze een belangrijke constante vormt
binnen de verkaveling
Voorschrift:
Op het verkavelingsplan en doorsnede worden de zones aangeduid voor kelderruimte, slaapruimte
en leefruimte.
De voorgevel van de woningen bevinden zich op 11,10m uit de as van de weg.
Een maximale bouwdiepte van 15m op het woongedeelte (bovenste verdieping)
Een maximale bouwdiepte van 12m op de garage- en slaapgedeelte (2 onderste verdiepen)

9.

AANTAL BOUWLAGEN

Toelichting: Er is een groot niveau verschil tussen het straatniveau en het maaiveld van de tuin.
Hierdoor is er gekozen om 2 verdiepingen (gedeeltelijk) in de grond te steken.
Voorschrift:
Bouwlaag 1: keldergedeelte (gedeeltelijk in de grond, 12m diep)
Bouwlaag 2: slaapgedeelte (gedeeltelijk in de grond, 12m diep))
Bouwlaag 3: leefgedeelte (volledig bovengronds, 15m diep)

10. ONDERGRONDS GEDEELTE
Toelichting: Er is een groot niveau verschil tussen het straatniveau en het maaiveld van de tuin.
Hierdoor is er gekozen om 2 verdiepingen (gedeeltelijk) in de grond te steken.
Voorschrift: Bouwlaag 1: keldergedeelte (gedeeltelijk in de grond, 12m diep)
Bouwlaag 2: slaapgedeelte (gedeeltelijk in de grond, 12m diep))

11. TERRASSEN
Toelichting: De gemeentelijke GEWESTELIJKE verordening hemelwater moet nageleefd worden.
Voorschrift:
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. 30 m²) mits ze afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking
mogelijk is. De infiltratie van het hemelwater moet voldoen volgens
de gemeentelijke GEWESTELIJKE verordening artikel.

Specifieke voorschriften:
VOORTUINSTROOK
VERHARDING
Toelichting: Verhardingen in de voortuin
Voorschrift: De verhardingen dienen beperkt te worden tot een tuinpad en inrit (= PLAATS VOOR 1
WAGEN) omringd door groenaanleg.

Specifieke voorschriften:
ACHTERTUINSTROOK
CONSTRUCTIES
Toelichting: Het groene karakter dient optimaal gevrijwaard te worden.
Voorschrift: Gebouwen in de achtertuin mogen enkel gebruikt worden als tuinberging en hebben een
maximale oppervlakte van 10m² en een maximale hoogte van 2.50m boven het maaiveld.

Specifieke voorschriften:
AFSLUITINGEN OP DE PERCEELSGRENS
MATERIAAL
Toelichting: Bij het plaatsen van afsluitingen dient er rekening te worden gehouden met de bepaling
van het veldwetboek en met de plaatselijke gebruiken wat afstanden en hoogtes betreft.
Voorschrift:
De grenzen moeten afgebakend worden met een natuurlijk materiaal en / of een draadafsluiting. De
maximale hoogte wordt beperkt tot 1.80m. In de voortuin dient het hoogteverschil opgevangen te
worden door een afgewerkte keermuur, moet één geheel vormen met de woningen.

- Kavels en bijzondere voorschriften
Lot 3
Oppervlakte: 4.068,42 m²
AAN DE VERKAVELING ONTTROKKEN

