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1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Al de hieronder vermelde stedenbouwkundige voorschriften sorteren onder een
categorie of een subcategorie van gebiedsaanduiding zoals vastgelegd in de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De respectievelijke voorschriften komen op
volgende manier overeen met de Vlaamse gebiedsaanduidingen:

 Artikel  1:   Zone voor groen - Harmoniegebouw en park (Gr): sorteert onder
de categorie ‘Overige groen’

 Artikel  2:   Zone voor wonen - (Wo): sorteert onder de categorie ‘Wonen’

 Artikel  3:   Zone voor centrumfuncties - (Ce): sorteert onder de categorie
‘gemeenschapsvoorzieningen’

Artikel  1   - Overgangsmaatregelen
Deze overgangsmaatregel heeft enkel betrekking op de bestaande vergunde
niet-verkrotte constructies en bij kleine volume-uitbreiding (dakkapel, kleine
uitbouw op bovenliggende verdiepingen, ...).

Deze overgangsmaatregel heeft geen betrekking op bouwaanvragen met
functiewijzigingen, nieuwbouw, herbouw en verbouwingen met volume-uitbreiding.

Indien de bestaande bebouwing niet voldoet aan de voorschriften van dit RUP, dan
vormen de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de bestemming op
zichzelf geen weigeringsgrond bij de beoordeling van aanvragen tot het verkrijgen
van een vergunning.

De vergunningverlenende overheid kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van
de bijzondere voorschriften omwille van voorwaarden vanuit sectorale wet- of
regelgeving.
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2 BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

Artikel  1  Zone voor groen - Harmoniegebouw en park (Gr)
Toelichting: Harmoniegebouw en park vormen ruimtelijk één geheel en worden
daarom samengebracht in één zone. Het harmoniegebouw is in zijn geheel reeds
beschermd als monument. Hierdoor is een flexibelere bestemming reeds mogelijk.

Bestemmingsvoorschriften:

 Openbaar park, plantsoen, speelruimten voor kinderen

 In het harmoniegebouw is toegelaten:  Gemeenschapsvoorzieningen,
diensten, reca of vrijetijdsvoorzieningen

Inrichtingsvoorschriften:

 Alle constructies zijn verboden, behoudens deze ter uitrusting of aankleding
van de zone, of in functie van het behoud, of gebruik van het beschermd
gebouw.

Toelichting: onder constructies ter uitrusting of aankleding van de zone worden
zaken als zitbanken, vuilbakken, speelvoorzieningen en dergelijke bedoeld.. 

 Constructies voor nutsvoorzieningen en fietsenstalplaatsen zijn toegestaan.
De fietsenstalplaatsen bieden ruimte voor minimaal 40 fietsen.

 verharding is alleen toegelaten voor wandelwegen en speelruimten dewelke
uitsluitend voor dit doel mogen aangewend worden

 de bestaande hoogstammige bomen dienen bewaard te worden en in geval
van afsterven dienen ze herplant te worden.

Artikel  2  Zone voor wonen - (Wo)

Bestemmingsvoorschriften:

 Wonen is toegelaten

 Gemeenschapsvoorzieningen zijn toegelaten

 Detailhandel is op het gelijkvloers toegelaten

 Reca is op het gelijkvloers toegelaten

 Kantoren en diensten zijn toegelaten tot maximaal 1500m²

 Hotels zijn toegelaten

 Groothandel en bedrijvigheid zijn niet toegelaten

 Industrie, logistiek en opslag zijn niet toegelaten
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 Minimum de helft van de bruto vloeropervlakte moet per gebouw een
woonfuctie, gemeenschapsvoorziening of hotelfunctie hebben

Inrichtingsvoorschriften:

 Harmonieregel en referentiebeeld: Het bouwvolume, de positie van het
gebouw, de voorgevel- en achtergevelbouwlijn, de bouwdiepte, de
bouwhoogte, de gevelopbouw en gevelgeleding, de dakvorm, de uitsprongen
en insprongen, moeten in harmonie zijn met het referentiebeeld. Kortom de
hoofdkenmerken van het gebouw moeten in harmonie zijn met het
referentiebeeld.

Het referentiebeeld wordt opgebouwd uit de bestaande gebouwde omgeving.
Dit beeld bestaat uit de gebouwen welke inzake harmonische samenhang
het talrijkste zijn en dus kenmerkend voor de betreffende omgeving kunnen
genoemd worde. Men bekijkt het gebouw steeds vanuit een logisch geheel in
de omgeving waar een harmonische samenhang merkbaar is.

 Bouwvolume, bouwlijn en bouwdiepte: Het bouwvolume, de voorgevel-
en achtergevelbouwlijn en de bouwdiepte van de hoofd- en bijgebouwen
moeten in harmonie zijn met het referentiebeeld, zoals hierboven bepaald
werd. Desbetreffende kan niet gerefereerd worden naar bestaande
bouwdiepten die niet in harmonie of storend zijn met de omgeving. Ter
verbetering van de lichtinval, bezonning en leefbaarheid binnen het bouwblok
kan in geval van nieuwbouw, verbouwing met volumeuitbreiding of
functiewijziging een geringer bouwvolume, voorgevel- en achtergevelbouwlijn
en bouwdiepte dan de oorspronkelijke worden opgelegd.

 bouwhoogte en kroonlijsthoogte: De bouwhoogte en kroonlijsthoogte
moet in harmonie zijn met het referentiebeeld zoals hierboven bepaald.
Inzake bouwhoogte en kroonlijsthoogte kan in geen geval gerefereerd
worden naar bestaande gebouwhoogten die de harmonische samenhang
van het referentiebeeld of het bouwblok in het gedrang brengen.

 Gevelbreedte: De korrelmaat en gevelbreedte moeten in harmonie zijn met
het referentiebeeld. Bij samenvoeging van percelen zal de schaal van de
oorspronkelijke bebouwing (of een daaraan benaderende schaal) tot uiting
komen door het gebruik van het gebouw op te delen in kleinere entiteiten. Dit
wordt bekomen door de functies die ondergebracht zijn in het gebouw aan te
passen, de plaatsing van de toegangen, de verhouding open/gesloten en het
materiaalgebruik

 Gevelopbouw en gevelgeleding: De gevelopbouw en gevelgeleding
moeten in harmonie zijn met het referentiebeeld. Elke gevel moet een
harmonische en logische constructieve opbouw hebben. Dit geldt ook voor
het gelijkvloers dat een duidelijke basis moet zijn voor het gebouw en een
onderdeel moet vormen van het bovenliggende geveloppervlak.

 Dakvormen en dakkapellen: De vorm en de helling van de daken moet in
harmonie zijn met het referentiebeeld.

 Bijgebouwen: Indien de benedenverdieping van het hoofdgebouw geen
enkel lokaal bevat dat voor huisvesting bestemd of geschikt is dan mogen
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volgende bestemmingen worden ondergebracht in bestaande bijgebouwen:
bergplaatsen, hokken; bijgebouwen met dezelfde bestemming als die van de
benedenverdieping van het hoofdgebouw.

Nieuwe bijgebouwen zijn niet toegelaten. Wanneer de benedenverdieping
van het hoofdgebouw wordt omgevormd tot woningen, dan moeten de
bijgebouwen van dat perceel verwijdert worden.

 Binnenplaatsen en tuinen: De afbakening van de binnenplaatsen en tuinen
zijn indicatief aangeduid op het plan. De precieze afbakening wordt bepaald
door de harmonieregel en ligt gelijk met de achterbouwlijn. In deze zone zijn
alle constructies verboden, uitgezonderd hofmuren van max. 2.60m hoogte
en constructies ter uitrusting of aankleding van de tuin. De tuinen en
binnenplaatsen moeten als groene tuin worden aangelegd, met uitsluiting
van gelijk welke andere aanwending. De bestaande hoogstammige bomen
moeten bewaard worden en dienen in geval van afsterven te worden
herplant.

 Voortuin en zijtuinen: Men is verplicht voortuinen van de openbare weg af
te scheiden met een levende afsluiting, een muurtje of een hek. Het deel dat
voorzien is voor de noodzakelijke toegangswegen hoeft niet afgescheiden te
worden. De voortuin moet, uitgezonderd de strikt noodzakelijke verharding
naar het pand, groen zijn.

 Gevels: alle gevels die grenzen aan het publieke domein of direct uitkijken
op het publieke domein moeten ontworpen worden als volwaardige
voorgevels, en worden zodanig afgewerkt, zowel voor het gelijkvloers als
voor de overige verdiepingen.

Toelichting: deze regel is voornamelijk bedoeld voor het mogelijk nieuw te
realiseren pand op de kruising van Harmoniepark en Harmoniestraat (huidige
perceel groendienst). Dit nieuw gebouw moet een nieuwe levendige wand vormen
aan Harmoniepark en moet dus een duidelijke voorgevel krijgen naar het park.

 Waardevolle gebouwen: De op plan als waardevol aangeduide gebouwen,
zijn waardevol omwille van hun individuele waarde, of omdat ze een
belangrijk element zijn in een bepaald straatbeeld. Voor deze panden wordt
de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan de wenselijkheid
van het behoud van zijn specifieke culturele, historische en/of esthetische
waarde. De culturele, historische en/of esthetische waarde van het gebouw,
en van het gebouw in zijn omgeving, moet voldoende beschreven worden in
de beschrijvende nota van de aanvraag voor een stedenbouwkundige
aanvraag. 

Toelichting: Het uitgangspunt is dat al deze gebouwen een bepaalde culturele,
historische en/of esthetische waarde hebben die bewaard dienen te blijven. Tijdens
de bouwaanvraag moet aangetoond worden waarom een gebouw of een gedeelte
van een gebouw niet bewaard moet blijven. Dit gebeurt in de beschrijvende nota
waar een beschrijving  duidelijk maakt welke delen culturele historische en/of
esthetische waarde heeft en welke delen deze niet . Deze waarde kan zowel een
intrinsieke waarde zijn van het gebouw, of net ontstaan door dat het één gebouw is
in een groter geheel van gelijkaardige gebouwen.Vervolgens kan bij elke
bouwaanvraag bepaald worden wat veranderd kan worden en wat behouden moet
blijven en op welke manier het nieuwe ontwerp de bestaande waarden ondersteunt.
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Als dit niet voldoende aangetoond wordt in de bouwaanvraag, geldt het volledige
behoud van het gebouw.

 Parkeergelegenheid: Bij nieuwbouw of vernieuwbouw wordt de
parkeerbehoefte opgevangen door ondergronds te parkeren.

 Groen: Bij nieuwbouw of vernieuwbouw is het kappen van bomen enkel
mogelijk indien dit noodzakelijk is voor de oprichting van het gebouw. De
gekapte bomen dienen heraangeplant te worden op het perceel.

Artikel  3  Zone voor centrumfuncties - Provinciesite (Ce)
Bestemmingsvoorschriften:

De hoofdfunctie is een gemeenschapsvoorziening. Per gebouw moet minimum
1/3de van de bruto vloeroppervlakte deze functie hebben.

Volgende nevenfuncties zijn toegelaten:

 Kantoren en diensten zijn toegelaten

 Detailhandel is op één bouwlaag toegelaten

 Reca is op 1 bouwlaag toegelaten

 Wonen is toegelaten

 Vrijetijdsvoorzieningen zijn toegelaten

 Hotels zijn toegelaten

 Groothandel, bedrijvigheid, industrie, ligistiek en opslag zijn niet toegelaten

 Industrie, logistiek en opslag zijn niet toegelaten

Inrichtingsvoorschriften:

 Bestaande bebouwing: Voor de bestaande bebouwing zijn de
inrichtingsvoorschriften zoals vermeld in artikel 2: zone voor wonen (Wo)
geldig.

Toelichting: Voor de bestaande bebouwing wordt voornamelijk op de
harmonieregel en de bouwcode teruggevallen.

 Welstand en symboolwaarde: De bovengrondse constructie(s) kunnen een
symboolfunctie voor de omgeving vormen. Hierdoor kan er op gebied van
welstand in verhouding met de symboolwaarde afgeweken worden van de
harmoniekenmerken van het referentiebeeld.

Toelichting: In verband met welstand wordt vooral verwezen naar de bouwcode
waarin het welstandsadvies van de welstandscommissie wordt ingeschreven: Bij de
beoordeling van elk bouwaanvraag kan de vergunningverlenende overheid een
welstandsadvies, dat opgesteld wordt door de stadsbouwmeester en/of de
welstandscommissie, mee opnemen in de beoordeling van de bouwaanvraag. Bij
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elke bouwaanvraag met bijzonder beeldbepalend karakter wordt de beeldkwaliteit
afgetoetst via een welstandsadvies dat opgesteld wordt door de stadsbouwmeester
en/of de welstandscommissie, Het bijzonder beeldbepalend karakter van de
bouwaanvraag wordt bepaald door uiteenlopende aspecten van de aanvraag,
namelijk door de omvang en schaal van het project, de mate waarin het afwijkt van
de harmoniekenmerken van het referentiebeeld, de specifieke ligging in
contextgevoelige en waardevolle zones, of door het symbool of accentwaarde.:

 bouwvolume: Het maximale bouwvolume van de bovengrondse
constructies wort beperkt  door een maximale brutovloeroppervlakte van
30.000m². Deze constructies vormen een solitair gebouw of gebouwengroep
dat langs alle verschillende zijden uit gelijkwaardige gevels moet bestaan.

Toelichting: Omwille van de symboolwaarde wordt er geen maximale bouwhoogte
door het RUP vastgesteld..Deze wordt wel door de nabije aanwezigheid van de
luchthaven beperkt. Voor concrete bouwdossiers op deze site dient een
gecoördineerd luchtvaartadvies te worden aangevraagd bij het
Directoraat-generaal Luchtvaart en dit cfr. de adviesprocedure zoals beschreven in
circulaire CIR/GDF 03 Richtlijnen betreffende de bebakening van hindernissen
voor de luchtvaart op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer
(https://www.mobilit.fgov.be/data/aero/GDF03f.pdf). Het
Directoraat-generaal Luchtvaart bundelt de adviezen van de betrokken luchthaven
en Belgocontrol tot een gecoördineerd advies.

Sectorale wetgeving luchtvaart: Zowel de multilaterale, door België geratificeerde,
internationale verdragen betreffende de regeling van de burgerluchtvaart (ICAO
verdra – Chicago 1944), als de vigerende EU-verordeningen betreffende de
veiligheid van de burgerluchtvaart en de oprichting van een Europees agentschap
voor de luchtvaartveiligheid (EASA) ende nationale
burgerluchtvaartreglementering (Wet van 23 juni 1930, Wet van 27 juni 1973 en
hun uitvoeringsbesluiten) bevatten bepalingen die beperkingen opleggen voor het
oprichten van obstakels inde omgeving van luchthavens.

Het oprichten van dergelijke obstakels dient getoetst te worden aan de hindernis
beperkende vlakken (veiligheidsvlakken) die zich rond de luchthavens situeren, zoals
beschreven in Bijlage 14 aan het ICAO verdrag. Dit verdrag werd goedgekeurd en
bekrachtigd bij Wet van 30 april 1947 zodat het volledige uitwerking heeft in de
Belgische rechtsorde. De verschillende veiligheidsvlakken die voortvloeien uit
bovenstaande regelgeving zijn gekend en op te vragen bij de luchtvaartautoriteiten.

Verordening 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari
2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van
burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid
van de lcuhtvaart zoals gewijzigd door de Verordeningen 690/2009 van de
Commissie van 30 juli 2009 en 1108/2009 van 21 oktober 2009 van het Europees
Parlement en de Raad, zijn hier van toepassing. Deze verordening met inbegrip van
de recente wijzigingen eraan, was o.a. ingegeven om er zorg voor te dragen dat alle
lidstaten van de Europese Unie de eisen van het Verdrag van Chicago op dezelfde
uniforme wijze zouden toepassen. Alle overheden, dus ook stedenbouwkundige
vergunningverleners, zijn er door gebonden.

Behoudens de problematiek van de veiligheidsvlakken dienen bouwprojecten
eveneens getoetst aan de bestaande luchtvaartnavigatiemiddelen en
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vliegprocedures, wat wordt gecontroleerd door de diensten van Begocontrol. Om
het in deze complexe materie voor de stedenbouwkundige diensten gemakkelijker te
maken , ontwikkelde het Directoraat-generaal Luchtvaart een geïntegreerde
adviesverleningsprocedure, terug te vinden in circulaire (CIR/GDF 03). Richtlijnen
betreffende de bebakening van hindernissen voor de luchtvaart zijn op de website
van de fOD Mobiliteit en Vervoer terug te vinden
(https://www.mobilit.fgov.be/data/aero/GDF03f.pdf ).

De luchthaven Antwerpen en Belgocontrol kunnen echter ook steeds ieder voor wat
hun verantwoordelijkheden betreft, rechtstreeks advies verlenen.

 Ondergronds bouwvolume en parkeren: Parkeerplaatsen zijn enkel
ondergronds toegelaten. Maximaal mogen er 400 plaatsen voorzien worden.
Er is geen beperking opgelegd met betrekking tot afmetingen van
ondergrondse bouwvolumes.

Toelichting: Het aantal te voorziene fietsenstallingen wordt door de bouwcode
opgelegd. Volgens de bouwcode moet er 1 fietsenstalling per 75 m²
brutovloeroppervlakte aan kantoren worden voorzien. Voor een kantoorgebouw van
30.000m² komt dit op 400 plaatsen uit. De voorziene autoparkeerplaatsen worden
best zo optimaal mogelijk gebruikt. Dubbelgebruik van deze parkeerplaatsen door
buurtbewoners zou de leegstand van de parkeerplaatsen tijdens stille periodes
vermijden en de parkeerdruk in de omgeving verlagen.

Uit de watertoetskaarten kan geconcludeerd worden dat het plangebied matig
gevoelig is voor grondwaterstroming. Hierdoor dient er advies aangevraagd te
worden bij de bevoegde adviesinstantie indien een ondergrondse constructie
gebouwd wordt met een diepte van meer dan 5m en een horizontale lengte van meer
dan 100m.Bij een eventuele bemaling dient er op gelet te worden dat de mogelijke
bodemverontreiniging ter hoogte van de locaties waar reeds een bodemonderzoek
werd uitgevoerd zich niet kunnen verspreinden.

 groen: De volledige bestemmingszone met uitzondering van de
bovengrondse bebouwing en eventuele constructies die noodzakelijk zijn
voor de toegankelijkheid, licht en lucht van de ondergrondse functies moet
ingericht worden als groene toegankelijke ruimte.

In deze zone zijn alle bovengrondse constructies verboden, behoudens deze
ter uitrusting of aankleding van deze zone of  voor de toegankelijkheid van
de gebouwen. Verharding is enkel toegelaten voor wandelwegen,
speelruimten, terassen, of toegankelijkheid van de gebouwen en wordt
zoveel mogelijk uit bestaat zoveel mogelijk uit waterdoorlatende materialen.
Motorisch verkeer wordt vermeden. Enkel motorisch verkeer mogelijk in
functie van bevoorrading.

Deze zone wordt groen aangelegd. Boven de ondergrondse constructies
moet een deklaag van minstens één meter teelaarde voorzien worden.
Hiervan kan enkel afgeweken worden als door middel van een
inrichtingsplan en voorbeeld wordt aangetoond dat een kwalitieve inrichting
mogelijk is met een mindere gronddekking. De bestaande hoogstammige
bomen dienen bewaard te worden en in geval van afsterven dienen ze
herplant te worden. Per uitzondering is het kappen van bomen mogelijk
indien dit nodig is voor de oprichting van het provinciegebouw en haar
toegangen. De gekapte bomen worden heraangeplant op de provinciesite. Er
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wordt zoveel mogelijk gewerkt met streekeigen soorten. Bestaande
ecologische groenelementen worden behouden en versterkt indien mogelijk.

Toelichting: Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit
voor de watertoets goed. Uit de watertoetskaarten blijkt dat het gebied
infiltratiegevoelig is. Verder moet er worden beantwoord aan het
hemelwaterbesluit. Ook hierdoor moeten de nodige infiltratievoorzieningen
getroffen worden. Dit kan o.a. door middel van punctuele ingrepen in bestaande
bouwblokken, het wegwerken van barrières of het verminderen van de maximale
bebouwingsindex. Ook het voorzien van wateropvang in het parkgedeelte of het
gebruik van waterdoorlatende materialen voor verhardingen zijn hierin belangrijke
maatregelen.

 publieke doorsteek: Er dient een publieke verbinding voorzien te worden
die voor voetgangers en fietsers een verbinding maakt tussen de Elisabethlei
en de Harmoniestraat (zoals symbolisch aangegeven op plan). Deze publiek
verbinding moet steeds een duidelijk publiek karakter behouden.

 Waardevolle gebouwen: Aan het op plan als waardevol aangeduid pand
kunnen enkel werken en handelingen worden uitgevoerd die respect hebben
voor de bestaande cultuurhistorische waarde van het gebouw. Deze
cultuurhistorische waarde kan een intrinsieke waarde zijn van het pand, of
kan liggen in de samenhang met de omliggende panden.

Toelichting: Bij een verguningsaanvraag wordt beargumenteerd waarom de 
 voorgestelde handelingen in respect zijn met de cultuurhistorische waarde van het
 gebouw.

 De MER-screening stelt verder dat er contact dient opgenomen te worden met de cel
 archeologie van  het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen voor een eventueel
 vooronderzoek.

Artikel  4  Zone voor publiek domein - (Pu)
De volgende functies zijn toegelaten:

 openbare weg

 publieke verblijfsruimte

Permanente bebouwing is toegelaten in deze zone in hoeverre deze:

 deel uitmaakt van de inrichting van het publiek domein en/of

 de beleving van de omliggende publieke ruimte verterken en/of

het openbaar nut dienen.

De zone is bestemd voor de aanleg van het publieke domein en de daarbij horende
infrastructuur zoals parkeervoorzieningen op maaiveldniveau, laad- en loszones,
fietspaden, groenaanleg, straatmeubilair… De constructies dienen te voldoen aan
de redelijke eisen van welstand, in harmonie met de aanleg van de zone.
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3 TERMINOLOGIE

Autobergplaats
Ruimte die nodig is voor het plaatsen van een auto.

Bed and breakfast
Toeristische logies die over maximum drie kamers en accommodatie voor minder
dan tien personen beschikt.

Toelichting: Definitie gebaseerd op het hoteldecreet

Bedrijf
Onderneming die zich bezighoudt met handel, dienstverlening, uitoefenen van een
ambacht of industriële activiteiten.

Bedrijvigheid
Het werkzaam zijn van bedrijven

Balkon
Uitkragend terras.

Toelichting: Bij voorkeur wordt de term “uitkragend terras” gebruikt in plaats van
“balkon”.

Bebouwde oppervlakte
Bruto-vloeroppervlakte van het vloerniveau ter hoogte van het maaiveld
(voetafdruk) op een perceel of terrein, exclusief de terrassen.

zie ook bruto-vloeroppervlakte

Bebouwing-terreinindex (B/T)
De verhouding tussen de bebouwde oppervlakte en de totale (gedefinieerde)
oppervlakte van het terrein.

Bedaking
Wijze waarop een gebouw afgedekt wordt. Samenstel van daken op een gebouw.

Toelichting: Deze definitie is overgenomen uit het volgende boek: “Haslinghuis,
E.J.; Janse, H.: Bouwkundi ge termen. Verklarend woordenboek van de westerse
architectuur- en bouwhistorie. Primavera Pers, Leiden, 2005, p. 62”

Bedrijf
Onderneming die zich bezighoudt met handel, dienstverlening, uitoefenen van een
ambacht of industriële activiteiten.

Beeldbepalend gebouw of object
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Gebouw of object dat het beeld van de omgeving bepaalt.

Beeldkwaliteit
De kwaliteit van de verschijningsvorm van een gebouw, een object of een
omgeving of het samenstel daarvan. Het gaat in hoofdzaak om het uitzicht en de
onderlinge samenhang tussen de bebouwde en onbebouwde ruimtelijke
elementen. Het uitzicht en de samenhang worden enerzijds bepaald door de
vormelijke kwaliteiten van de bebouwing (volumes, schaal, fijnkorreligheid, ritme,
kleur) en van de onbebouwde ruimte (stratentracé, pleinen, enz.) en anderzijds
door ervarings- en waarnemingsa specten (de kwaliteit van zichten, geluiden of
stilte, gevoel voor veiligheid, herkenbaarheid, herbergzaamheid, enz.).

Beeldondersteunend gebouw
Gebouw zonder eigenlijke kunsthistorische waarde dat, juist door haar gebrek aan
architectonische pretenties en door haar gave verhoudingen, als schaalbehoudend
element bijdraagt tot de beeldkwaliteit van de omgeving.

Toelichting: Zie ook beeldbepalend gebouw.

Bergplaats
Ruimte waar iets wordt opgeborgen, bewaard, met uitsluiting van enig bedrijf.

Toelichting: Voorkeurterm: bergplaats, synoniemen: bergruimte, berging,…

beplanting
Gewas waarmee de grond is beplant, bestaande uit stengel en bladeren, zoals
struiken, kruidachtigen en bomen.

Toelichting: Beplanting is in de eerste plaats aangeplante vegetatie, in tegenstelling
tot spontane of natuurlijke vegetatie.

Beschermd gebouw
Gebouw dat definitief of voorlopig beschermd is als monument of dat gelegen is in
beschermde stads- of dorpsgezichten.

Toelichting: Beschermd gebouw wordt gedefinieerd volgens het decreet van 3 maart
1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij
de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003 en 30 april
2004.

Beschermd landschap
Begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van bebouwing en een
onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang het
resultaat zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen.
Een landschap wordt beschermd omwille van zijn historische, socioculturele,
natuurwetenschappelijke of esthetische waarde volgens het decreet van 16 april
1996.

Beschermd monument
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Onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide samen, dat van
algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische,
volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde, (met
inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, zoals de
bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen). Een monument is beschermd
in het kader van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten
en stads- en dorpszichten.

Bestemmen
Toekomstgericht bepalen welke functies en activiteiten in een bepaald gebied
toegelaten zijn.

Toelichting: Bestemmen wordt gedefinieerd volgens een uitspraak van de Raad van
State. nr. 97.348 van 2 juli 2001 in zake VAN DEN BERGH, SEGERS EN NUYTS.

Bouwblok
Overwegend bebouwde ruimte die bestaat als een verzameling van aan elkaar
grenzende percelen, omringd door straten en/of natuurlijke grenzen.

Bouwdiepte
Afstand vanaf de bouwlijn waar over de gehele diepte gebouwd mag worden,
inclusief afdaken en uitbouwen, exclusief gelijkvloerse terrassen.

Bouwhoogte
Hoogte gemeten vanaf het maaiveld tot aan het hoogste punt van het bouwwerk,
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen,
antennes, …

Toelichting: Bouwhoogte wordt gedefinieerd als totale hoogte van het gebouw. Het
woord “nokhoogte” wordt niet langer gebruikt.

Bouwlaag
Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van het
gelijkvloers en met uitsluiting van de kelder en zolder.

Bouwlijn
Lijn waarachter een van de gevels van een gebouw geplaatst is of geplaatst kan
worden; de grens van de bouwperimeter.

Bouwperimeter
Omtrek, bepaald door maximale bouwlijnen, die de grens vormt van een terrein
waarbinnen mag worden gebouwd.

Bouwstrook
Strook waarbinnen over de gehele diepte mag worden gebouwd, inclusief afdaken
en uitbouwen, exclusief terrassen.

Bouwzone
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Op het grafisch plan aangegeven oppervlakte, begrensd door de bouwperimeter.
Gebied waarbinnen mag worden gebouwd.

Buitenruimte
Onbebouwde, toegankelijke, bovengrondse, niet-overdekte ruimte.

Café
Handelszaak waar hoofdzakelijk drank wordt verkocht om ter plaatse te worden
genuttigd.

Constructie
Gebouw, bouwwerk, vaste inrichting, verharding, publiciteitsinrichting of uithang-
bord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan
de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd
om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen
worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds.

Toelichting:“Constructie” wordt gedefinieerd volgens het voorstel van het nieuw
Decreet Ruimtelijke Ordening.

Culturele voorzieningen
Ruimte waar in hoofdzaak evenementen van culturele aard worden aangeboden.

Toelichting: Hieronder vallen zowel concertzalen, musea, evenementenhallen, als
bioscopen.

Cultuurhistorische waarde
Waarde die kan worden toegekend aan een object, gebouw, terrein of structuur op
basis van zijn sociaal-historische, geschiedkundige, architectuurhistorische,
(steden)bouwhistorische, archeologische of historisch-geografische
karakteristieken.

Dakoppervlakte
Vertikale projectie op een horizontaal vlak van de buitenafmetingen van het dak.

Dakvlak
Buitenzijde van het dak, uitsprongen en insprongen buiten beschouwing gelaten.

Dakkapel
Uitspringend raam met dak dat het dakvlak onderbreekt.

Dakraam
Raam dat in het dakvlak ligt.

Toelichting: Dakraam wordt gedefinieerd volgens het boek: “Haslinghuis, E.J.;
Janse, H.: Bouwkundige ter men. Verklarend woordenboek van de westerse
architectuur- en bouwhistorie. Primavera Pers, Leiden, 2005, p. 142.”

Dakterras
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Toegankelijke buitenruimte op het dak van een gebouw (of een deel ervan) dat is
aangelegd als een terras.

Daktuin
Toegankelijke buitenruimte op het dak van een gebouw (of een deel ervan) dat
aangelegd is met grondbedekking en groen of beplanting.

Detailhandel
Het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. De
detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot
consument. Ook het opslaan daarvan op de plaats van verkoop of op de plaats van
levering behoort tot detailhandel.

Kleinschalige detailhandel
Detailhandel met een netto handelsoppervlakte kleiner dan 400m².

Grootschalige detailhandel
Detailhandel met een netto handelsoppervlakte groter dan 400m².

Detailhandelsbedrijf
Bedrijf dat fysieke goederen voor persoonlijk gebruik levert aan de consument. De
detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot
consument. Ook het opslaan van de goederen op de plaats van verkoop of op de
plaats van levering behoort tot detailhandel.

Diensten
Verrichtingen die gewoonlijk tegen vergoeding geschieden. De diensten omvatten
met name werkzaamheden:

1. van commerciële aard;
2. van de vrije beroepen;
3. van het ambacht.

Doorgang
Publiek toegankelijke verbinding voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Dubbelgebruik parkeren
De mate waarin meerdere auto’s na elkaar van dezelfde parkeerplaats gebruik
kunnen maken. De wijze waarop de parkeervraag van verschillende functies in
elkaar geschoven kan worden.

Erker
Gesloten uitbouw aan een gevel die zich over één of meerdere verdiepingen strekt
en niet uit de grond opgaat.

Fietsenstalplaats
de ruimte die nodig is om een fiets lang te stallen bij de functie.
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Fietsenrek (-beugel)
Constructie bestemd om één of meer fietsen te stallen of parkeren, waarbij die
fiets(en) voldoende stabiliteit geboden wordt.

Fietsenruimte
ruimte die nodig is voor het plaatsen van een fiets

Fietsenstalplaats
de ruimte die nodig is om een fiets lang te stallen bij de functie.

Functie
Het feitelijk gebruik [de werking] van een onroerend goed of een gedeelte daarvan.

Hoofdfuncties
Alle functies, onbeperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald
gebied.

Nevenfuncties
Alle functies, beperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald gebied.

De specifieke beperkingen van de nevenfuncties moeten samen met de
nevenfuncties vermeld worden.

Toelichting: Terwijl een bestemming een aantal mogelijke functies vastlegt in een
bepaald gebied, met eventuele voorschriften, is de functie het feitelijk gebruik van
een onroerend goed. Men spreekt pas over een nevenfunctie wanneer er een
specifieke beperking op een functie is gedefinieerd, anders spreekt men automatisch
over een hoofdfunctie. Dit om verschillende interpretaties door verschillende
overheden en gerechtelijke instanties over de beperking van nevenfuncties te
vermijden.

Garage
Overdekte autostalling, ingesloten met minstens vier muren of drie muren en een
poort of hek.

Gebouw
Elk constructie, die een voor mensen toegankelijke ruimte is, omsloten door vier
buitenmuren en/of scheimuren, een fundering en een dak.

Gelijkvloers
Onderste bouwlaag van een gebouw, gelegen boven de pas van het maaiveld.

Toelichting: Een ruimte die voor een gedeelte bovengronds en voor een gedeelte
onder het maaiveld ligt, wordt gedefinieerd als een kelder.

Gemeenschapsvoorziening
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Niet-commerciële voorzieningen van een publiekrechtelijke partij en/of instelling(en)
die het algemeen nut dienen en geen winstbejag nastreven.

Toelichting: Gemeenschapsvoorziening wordt ondanks de huidige ruimere
interpretaties hier terug strenger gedefinieerd. Zie ook de ministeriële omzendbrief
van 8 juli 1997 en Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Gesloten bebouwing
Bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw twee gemene muren of wachtgevels of
beiden heeft.

Gevel
Buitenmuur van een gebouw.

Gevelvlak
Buitenzijde van de gevel, uitsprongen en insprongen buiten beschouwing gelaten.

Groen
Onverhard, waterdoorlatend, onbebouwd en begroeid oppervlakte

Groen terrein
Onverharde, met vegetatie begroeide oppervlakte.

Haag
Lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur. Hagen
worden met een korte omlooptijd geschoren of geknipt, in tegenstelling tot heggen
die breed uitgroeien.

Half-open bebouwing
Bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene muur of
wachtgevel heeft.

Handel
Het kopen en verkopen van goederen, diensten en/of energie.

Handelsruimte
Ruimte waar handel wordt gedreven.

Heg
Lijnvormige aanplanting waarin struweelsoorten overheersen. Heggen groeien
breed uit in tegenstelling tot hagen.

Hoogstammige boom
Boom die op 1m hoogte een stamomtrek heeft van de dikste stam van minstens
100cm. Hoogstammige fruitbomen worden gelijkgesteld met hoogstammige
bomen.



_VOORSCHRIFTEN

RUP PROVINCIEHUIS - HARMONIE (DEFINITIEVE VASTSTELLING)
Pagina 18

Hoofdgebouw
Gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een
perceel kan worden beschouwd.

Horeca
Verzamelnaam voor cafés, restaurants, en hotels.

Hotel
Toeristische logies die over ten minste vier kamers en/of accomodaties voor ten
minste tien personen beschikt en een hotelvergunning bezit.

Toelichting: Definitie gebaseerd op het hoteldecreet.

Inrichten
Ordenen via voorschriften die de ruimtelijke voorwaarden creëren voor een goede
ontwikkeling van de functies en activiteiten die in een bepaald gebied toegelaten
zijn.

Toelichting: Inrichten is gedefinieerd volgens het boek: “Sebreghts, H.C.; Tijs,
Reiner: Ruimte Orde nen. Het juridisch kader. Uitgeverij Vanden Broele, 2007, p.
376.”

Insprong
Terugspringend bouwdeel ten opzichte van het gevelvlak of dakvlak.

Kantoor
Bedrijf waar als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening wordt uitgevoerd
met een hoofdzakelijk beheers- en administratief karakter en een hoge
personeelsdensiteit.

Kantoorgebouw
Gebouw dat hoofdzakelijk gebruikt wordt als kantoor.

Grootschalig kantoorgebouw
Kantoorgebouw waarvan de bruto-vloeroppervlakte groter of gelijk is aan 1500 m².

Kleinschalig kantoorgebouw
Kantoorgebouw waarvan de bruto-vloeroppervlakte kleiner is dan 1500 m².

Toelichting: De grens van 1500 m² die gebruikt is als onderscheid tussen
grootschalige en kleinschalige kan toorgebouwen is een grens uit het strategisch
ruimtelijk structuurplan

Kroonlijst
Horizontale gevelbeëindiging.

Kroonlijsthoogte
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Hoogte van een bouwwerk die gemeten wordt van het maaiveld tot de bovenkant
van de deksteen of kroonlijst.

Logistiek bedrijf
Bedrijf dat als hoofdactiviteit heeft het ondersteunen van andere bedrijven op
organisatorisch en materieel gebied wat betreft hun bevoorrading.

Maaiveld
Het afgewerkte bouwterrein.

Netto handelsoppervlakte
De oppervlakte van een handelszaak, uitgezonderd de opslagruimten, de
bureelruimten en de sociale ruimten.

Nieuwbouw
Als nieuwbouw worden beschouwd ofwel een volledig nieuw op te richten gebouw,
ofwel een gebouw waaraan een verbouwing is uitgevoerd waarbij meer dan 60%
van de buitenmuren zijn gesloopt. Ook een uitbreiding die groter is dan de helft van
de bestaande oppervlakte wordt beschouwd als nieuwbouw.

Nutsvoorziening
De elektriciteitsvoorziening, infrastructuur voor zuivering van afvalwater,
infrastructuur voor verwerking van afval, gasvoorziening, watervoorziening,
communicatie-infrastructuur.

Onderhouds- en instandhoudingswerken
Werken die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen
door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten
materialen of onderdelen.

Openbaar (adj)
Publiek toegankelijk en eigendom van een overheid.

Openbare weg
Elke weg die openstaat voor het openbaar verkeer.

Uitbreiden
Vergroten van een bestaand bouwwerk, het anders bouwen ervan zonder dat het volledig wordt
afgebroken of heropgericht. Het gebeurt buiten het bestaande bouwvolume en met
volumevermeerdering. Als de uitbreiding meer dan de helft van de bestaande oppervlakte is,
wordt het beschouwd als nieuwbouw.
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Openbare weg
Publiek toegankelijke buitenruimte in het bezit van de overheid.

Open bebouwing
Bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw geen gemene muur of wachtgevel
heeft.

Park
Een groene ruimte waar bij de aanleg, de inrichting en het beheer
sociaalrecreatieve en/of esthetische overwegingen overheersen en waar gelijktijdig
verschillende andere functies kunnen worden vervuld.

Parkeernorm
Norm die in een bepaald gebied of voor een bepaalde functie het aantal
parkeerplaatsen vastlegt.

Maximale parkeernorm
Maximum aantal parkeerplaatsen dat aangelegd mag worden voor een bepaalde
functie op een bepaalde locatie. Een maximumnorm staat in functie van het
beperken van ongewenst autogebruik.

Minimale parkeernorm
Minimum aantal parkeerplaatsen dat aangelegd moet worden voor een bepaalde
functie op een bepaalde locatie. Een minimumnorm staat in functie van het
beperken van parkeeroverlast op straat.

Parkeerplaats
Plaats waar geparkeerd mag worden.

Parkeren
Het langer stilstaan van een voertuig dan nodig is voor het in- of uitstappen van
personen of voor het laden en lossen van goederen.

Perceel
Afgedeeld stuk grond, al dan niet bebouwd, waaraan een kadastraal nummer is
toegekend. Elk perceel is vervolgens identificeerbaar door zijn kadastraal nummer.

Perceelsgrens
De kadastraal vastgelegde grens tussen twee of meerdere percelen of tussen een
perceel en de openbare weg.

Private buitenruimte
Buitenruimte die ter beschikking staat van de bewoners van één woning.

Publiek (adj)
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Voor iedereen toegankelijk.

Publiek domein
Ruimte, die voor iedereen toegankelijk is.

Restaurant
Handelszaak waar hoofdzakelijk maaltijden worden verkocht om ter plaatse te
worden genuttigd.

Rooilijn
Huidige of toekomstige scheidslijn tussen de openbare weg en de aangelande
eigen dommen. Zij heeft tot taak de openbare weg op een bepaalde breedte te
handhaven of te brengen.

Toelichting: Rooilijn wordt gedefinieerd volgens het boek:”WASTIELS, F.:
Handboek Wegenrecht. In adm. Lex., 1986, nr. 75, 66. In: Sebreghts, H.C.; Tijs,
Reiner: Ruimte Ordenen. Het juridisch kader. Uitgeverij Vanden Broele, 2007, p.
393.”

Rooilijnplan
Juridisch plandocument dat de rooilijn vastlegt.

Stallen
Het wegzetten van een voertuig bij de woning zonder oogmerk om er op korte
termijn gebruik van te maken.

Straatbeeld
De verschijningsvorm van het geheel van de gebouwde omgeving die de
begrenzing vormt van een publieke open ruimte.

Straatwand
De samenvoeging van alle voorgevels tussen twee straathoeken.

TAW (Tweede Algemene Waterpassing)
De referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgevoerd.

Technische installaties
installaties of zelfstandige onderdelen ervan die voldoen aan de drie volgende
voorwaarden:

 de installatie moet vast verbonden zijn aan het gebouw;

 het opstellen van de installatie moet nauw verweven zijn met de
bouwkundige werkzaamheden;

 de installatie moet overwegend gericht zijn op het scheppen van het klimaat,
de accommodaties en andere omstandigheden, waaronder het leven of
werken in het gebouw plaatsvindt en niet op het doen de productie of het
verrichten van bezigheden waarvoor het gebouw bestemd is.
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Technische ruimte
Ruimte die enkel voor technische installaties wordt gebruikt.

Terras
Toegankelijke verharde buitenruimte in, op of buiten een gebouw, aangelegd als
verblijfs- of wandelplek.

Toelichting: Terras is een verzamelbegrip, een balkon en loggia zijn specifieke
vormen van een terras.

Terrein
Door kadastrale of andere grenzen bepaald stuk grond.

Tuin
Onbebouwde buitenruimte, met inbegrip van zaken die tot de vaste tuininrichting
behoren.

Uitkraging
Uitspringend bouwdeel, hoger dan het gelijkvloers. Een uitkraging wordt niet
ondersteund en is bijgevolg niet verbonden met het maaiveld door muren en/of
palen.

Toelichting: Een uitkraging is een specifieke vorm van een uitsprong of een
uitbouw.

Uitsprong
Vooruitstekend bouwdeel ten opzichte van het gevelvlak of dakvlak.

Doorgang
Publiek toegankelijke verbinding voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Verblijfsruimte
Ruimte voor het verblijven van mensen. Hieronder vallen, zonder limitatief te zijn:
leefruimtes, slaapkamers, (studenten)kamers, kantoor/bureelruimtes,
onderwijslokalen, bijeenkomstruimtes. Enkele voorbeelden van ruimtes die hier niet
onder vallen: keukens, badkamers, toiletten, handelszaken, restaurants, cafés,
ruimtes voor industrie en ambacht, bergplaatsen.

Verdieping
Bouwlaag boven het gelijkvloers.

Toelichting: Verdieping is gedefinieerd volgens het boek: “Haslinghuis, E.J.; Janse,
H.: Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur-
en bouwhistorie. Primavera Pers, Leiden, 2005, p. 500."

Verharding
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Kunstmatig aangelegde grondbedekking (al dan niet door het uitvoeren van
construc tieve werken) om het weerstandsvermogen van de bodem te vergroten en
die de waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt.

Vloeroppervlakte
De vloeroppervlakte dient te worden onderscheiden in:

 bruto-vloeroppervlakte (bvo)

 constructie-oppervlakte (cvo)

 netto-vloeroppervlakte (nvo)

Bruto-vloeroppervlakte
De bruto-vloeroppervlakte van een gebouw is de som van de
bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus.

Vloerniveaus zijn bij voorbeeld verdiepingen, geheel of gedeeltelijk in de grond,
verdiepingen boven de grond, verdiepingen voor installaties, dakverdiepingen,
dakterrassen, zolders.

De bruto-vloeroppervlakte van ieder vloerniveau volgt uit de buitenomtrek van de
aan het gebouw begrenzende bouwdelen op vloerhoogte.

Hierbij zijn de buitenvlakken van de begrenzingen bepalend.

De oppervlakte van trappen, liften en installatieschachten dienen op elk vloerniveau
tot de bruto-vloeroppervlakte te worden gerekend.

Niet tot de bruto-vloeroppervlakte moeten worden gerekend de oppervlakten van:

 hier en daar uitstekende delen van de buitenwand kleiner dan 0,5 m²;

 hier en daar aan de buitenzijde van het gebouw voorkomende nissen, gro ter
dan 0,5 m²;

 hier en daar uitwendige vrijstaande kolommen kleiner dan 0,5 m²;

 schalmgaten en vides groter dan 4 m²;

 holle ruimten of kruipruimten tussen het maaiveld en de onderzijde van het
gebouw;

 kruipkelders, tenzij deze volledig geconstrueerd zijn en deel uitmaken van
het gebouw met een hoogte van ten minste 1,5 m;

 daken en dakterrassen;

 terrassen;

 open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw.

voetpad
Gedeelte van de openbare weg bestemd voor voetgangers, dat duidelijk is
afgebakend van de gedeelten bestemd voor het overige verkeer.
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Voorgevel
Gevel die zich richt naar de publieke weg waar het perceel aan grenst.

Zijgevel
gevel, verschillend van de voorgevel die zich richt op het naastliggend perceel.

Achtergevel
gevel, verschillend van de voorgevel en de zijgevel die zich richt naar de tuin of de
binnenkant van het bouwblok.

Voorgevelbouwlijn
Lijn waarop een voorgevel van een gebouw is geplaatst of geplaatst kan worden.
De voorgevelbouwlijn valt samen met de rooilijn als er geen voortuinstrook
aanwezig is. Anders is de voorgevelbouwlijn de grenslijn tussen de voortuinstrook
en de bouwstrook.

Voortuinstrook
Strook grond tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn.

Vrijetijdsvoorziening
Culturele, sportieve en recreatieve voorzieningen, exclusief horeca en detailhandel.

Waardevol gebouw
Gebouw met artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige,
industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

Wandelpad
Openbare weg, maar ingericht voor het voetgangersverkeer en niet voor het ander
verkeer.

Woning
Ruimte, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk gezin.

Zone
Een op plan omlijnd en met een kleur of een grafisch teken aangeduid gebied,
waaraan een bepaalde bestemming en specifieke stedenbouwkundige voorschrif-
ten zijn gekoppeld.

Zonegrens
Grens van een bestemmingszone.

Zonering
Het afbakenen van diverse bestemmingsgebieden met eigen karakteristieken
enerzijds, en eigen stedenbouwkundige voorschriften anderzijds. De afbakening of
indeling heeft tot doel een eigen, eenduidige bestemming toe te kennen. De
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afbakening gebeurt in feite op artificiële wijze, weliswaar op grond van zoveel
mogelijk objectieve criteria die steun vinden in wetenschappelijke of ruimtelijke
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RUP Provinciehuis Harmonie
STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Opgemaakt door de afdeling ruimtelijk beleid Antwerpen,

Katlijn Van der Veken                   programmaleider generiek beleid

 

 

 

 

 

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2013

Voor de stadssecretaris 
bij machtiging van 9 juni 2011
de bestuurscoördinator                                     bij machtiging van 8 januari 2013

Voor de burgemeester 
de afgevaardigde schepen

Katlijn Van der Veken                  Rob Van de Velde





Stadsontwikkeling
www.antwerpen.be

03 22 11 333
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