Bijlage fï.
Stedebouwkundl ge voors

1[o.Fr,.1gB

chriften.

: Per kavel één alleenstaande resldentlël-e eengezinswoning net landelljk uitzicht en maximum 2 niveaus .
B. fnplanting : achteruitbouwstrook : Grensstraat 6 à Brn achter d.e
nieuwe rooilijn.
A.

BestemmÍng

minímurn lm van de zijdellngse peïceelsgrenzen en
mlnstens 6m van d.e achterperceelsgrens.

op

Voor de achterkavels :-op mlnimum 8m van de zijdelingse perceelsgrenzen i
-op minimum 10m van de andere
perceelsgrenzenr

C. Gabariten

: 1. Hoogte tussen normaal grondpell en kroonliist :
. minimun lm en maximum 5r80m.
2. Daken en naterialen z zie bijlage Ib.
3. lttraxlmum bebouwde oppervlakte :-kavels langs de

Grensstraat 1lon2 i
-achterkavels 21Om2.

D. Strook voor koeren en hovlngen

3

Vri jbl1 jvend van dlenstgebouwen.
Het programma dlent een samenhangend geheel te vormen.
E. Hellingen voor afrltten naar garages onder het peil van
voorliggende weg zijn nlet toegelaten.
Onderhavl ge bljlage maakt integrerend deel
gemachtig de ambtenaar.
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egel ee is a,angeduid op de pla,nnen van de ver*
in t.,e voorschriften va,n de gebeurlijl<e bi.j]-agc;

kavel-ing of
II nogen de conrrfl'qsties slechts be stemd zttrn tot resiil"e:r:
tie el en fanrill:lal gebruik" Ze moeten voldoen a,a,n de iïj-niïiium no::nen voorl;eschreven door de r,vetgevÍng op de boulvpremi_es"
0p j-eder perceel mag slechts één v'ronlng toe gelaten l,roïdeil"
Gebor-rv,ren met met,.'dere vuoongelegenheden zijn uitgeslo'ben"
b) Niettegensta,ande eventuele i,vljzigingen gebra,cht a,a,n de grenzen va,n de pe::ce i-en, nogen de a,fmetingen va,n de gebour,,ien dc
na,xilila, nlet ove.'.'richrijden vrelke voortvloeien uit de pla,nnen
va,:-r de verka,vel ,-;rg die het vooïrïeï1> uitmaken van onderha,vj.ge
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"

verguiming"
c) lle besta,ande bo,nen uogen niet geveld viorden zond.ex rna,chtÍgi-ngi ze uoeten a,angegeven worden in de bour,.ra,a,nvra,a,g; op
tle pla.a,tsen a,angeduid op de pla,ruren van de verica.veling na,55
8.-.en enkele boor, geveld rrrorden, tenzLj dit, in verba,ná r,rct
de veiligheid, r'olstrekt noodzakelijk is en op voorlia,a,l'cle
dat hij door eer: nieuwe a.anpla,nting i,vordt v"rïang"n.
A"g*Ieq*
"
a) ze dienen te vro::den beplant op de helft
va,n hun oppervlakte"
b) De a,fsluitingen rnoeten bestaa,n uit levende ha,gen va,n ila.xj-nuiii
éérr neter hoogtc of la.ge muurtjes van ten hoogste or4orn"
Inga,ngspi jlers zi1n toegela,ten.
c) Heb peil va,n hcb grondvlak ila,g nlet la,ger liggen dan ]ret
pei-I va,n de stoep (voetpa,d en moet a,ansluiten-op het peil
'ra,n de tuin zorLder da,t de helling B/{ nng overschrijden.
d) Dc loggia,rs rrrog,en op de helft va,n de breedte van de gevel
nj-ct ucer da,n O,60in uitsteken" Dc bordessen van de íàga,irg
ilogen in de a,chteruitbouwstrook nj-et neer da,n lrir boven het
peil va,n de gr:ond liggen,,en op niet ririnder da,n 0r6On va,n de
grens wellce i,ret een gebourr ma,ndelig is"
e) De particuliere J-ngangen nogen niet onder het algeileen peil

!hsgsÊ-tr9Ei@

va,n de s"boep (voetpa,d ) a,a,ngebracht. worden"
'J. Zone voor tui-nen
one Ycor a uden voor beplantin.gcn; bevloeringen op beperir.*
tc oppervl.akt en zrJn toegela,ten a,lsniede trcl_elne constructies
(beschutting en en versieringen) d1e tot ile noriin,le pitrusting van een tuin behoren, voor zover ze op iiiinir.iurt;- 2 tr va.n
c1e perccelsgrenzen worden opgericht. De a,rchitectuur noet 1n
ha,rilonie zijn i.ret d,eze va,n het hoofdgebouv{. Tenztj het tegcndee.l- i"s a,a,ngeduid op de plannen va,n de verlca,veling of in de
voorschriften van de gcbeurlijke bijla,ge II zítrn cons'bruc'cies
zoa'Ls ga,ra,ges of bergingen, r,va,shokkenr dulventillen, lcíeiccn-holtlren, serren, bergpla,a,tsen, werkplaa,tsen, schuren nj.e-b
t o egela,ten

"

b) Het na,tuurli-jk peil va,n de grond of het pcil dat wc::cl gcnoïna,l-iseerd volgens een geneenschappelijk goedgelceurd plán :.ra,g
niet worden gevuijzigd op i;r.;nder dan orro* afáta,nd va,n de
eigendonsgrenzen De ta,lud;, de steunr;ruren en de ter:ra;ssen
lliogcn niet hoger zíTn dan 0rIO ra ten oversta,a,n van het na,'tururlijlc of genorma,liseerd gronclpeil" De overga,ng tussen
trivce vcrschi-l-lende nivea,us (ta,i uos) dient te gesótrieden door
cen hell-end vlalc va.n maxinum B/4.

2"

t pla,n gegroepe erde constructi-e s voorziet, za,', ile
sc"|reidingsnuren, lvel]ee nie'o hoger zLJn dan 2u en \,./a,a,rva,n cr,e
diepte niet iricer ís dan Ji:i, toegela,tcn a,an de a,chterlca,nt van
de cons'r,ructies in het verlengde vall dc na,ndeligc rJuuï va,íI
dc gebouwen"
d) Bchoudens eerl a,nriere a,fsluiting uitdrul-Jcelijlc wordt toegcsta,a,n zJ-Jn a,l1een toegela,ten:
1) levende hagen va,n i-ra,xinum Ir5Ol,r hoogte;
2) dra,a,d- of tra]Íev,rerLc net grote nazen a,a,n ncta,Ien of be tonnen pa,lcn van naxiliui,r I"50r:r hoogtc gehecht, iitet eventue cl
een 1aa,g i,iuurtje of een'pla,at in geter:rpercle icleur va,n ten
c)

iofa,nnee

r

he

hoogste 0, {-Oi',t hoogte;
pa,Ien
van naxii.iun Ir2O i,i hoogte ilet I of 2 dr,i'a,rsliggers en
7)
eventuele plaa,t van Or40in hoogte tegen de grond"
4 , Welsta,nd van d e qebouwen:
n c gevelsr de buitenlcanten en cle bedeklcingen va,n een. constructie of van een groep constructies zullen volgens éénzelfdc
a,rchitectura,le sti jl word en opgericht, gebour,vd rnet dczelf cle
i"taterialen en iloeten in ha,n.ronie z.-jn ilet de omgeving"
a,) De hoogte en profielen va,n de verschii-lende óonstructies
rvellce een geheel vorilen. iloeten geIi7!r ztjn of in vollccligc
ha,r::ronle onder elka,a,r.

b) Voor de buitenbelcleding zuLlcn dc na,terla,len eventue el de
volgende zíyrt z ruu/c bakstenen, hardstecn, breukstenen,
net uitsluiting van gelijlc wellie nateriaal da,t zov schaden
a,an het e envorfiig a,spect va,n de const::ucties of het a,lgenecn
lca,ra,kter van cle ongeving. iilteensta,a,nde constructie s ilógen
in hel-dere tonen ge schildcrd lvorden.
c) Behoudcns bijzonclere a,anduÍciingen op de plannen van de verlca,veling en eventueel in de voorschriften ven de gebeurlijice
bijla,ge rr, vrorden de dalcen bclcgcl uet pa,nnen, na.tuurl-e1en
of kunstl-eien van ltetzelfde forna,at en dezelfcle lrl-eur a,ls
de e erste, of net da,kstro voor a,lleenstaande villa,rs otr)
een voldoende a,fsta,nd gelegen va,n de ovcrigc constructles"
LJe da,lcen zuLi-en va,n he t type z"LJn : za,d eldaken, schilcida,kcn
of tentcla,lcen i_;et tvree:r drie of vier da,hvla,kjcen vra,a.rva,n de
hclling 1Ígt tus'sen 2!o en 5Oo "
d) De schouwen i.ioeten irinstens 2 il verrvijderd blijvcn van de
voorgevel.
e) ïilorden toegcratcn roodrecht gepra,a,ts'ce da,kvcnsters die
a,chteruit wordGn a,a,ngebra,cht ten opzichte va,n het I'eïlengde
va'n cle buiteruruur, en dit over een breedte va,n r.ta,xittul,t 2/3
va,:r de betrolcken gevel en op ninstens één neter a,fstand
van de ra,nden va,n cleze gevel 'zíj nogen niet hogcr zijn d.a,n
Ir2On tcnz:-j de v'relsta,nd va,n"het gebóur,v het a,ndèrs toóla,at.
f )411c buitenlca,nten van de da,ken zu]f]ten volgens het geval

voorzien r4rorden va,n
boord scha,lfën"

liroonli jsten, goten, boordpa,rrnen of

OPMERI{ING:

Onderha,vige bijla,ge'naa,kt inte.grerencl deel
va,n de geila,chtigde anbtene,a,r"

uit va,n het a,rivics
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