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TITEL I: TOELICHTINGSNOTA
1
1.1

INLEIDING
AANLEIDING TOT DE OPMAAK VAN HET UITVOERINGSPLAN

In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan1 , heeft het gemeentebestuur
van Kasterlee beslist om over te gaan tot de opmaak van de volgende ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP):
- RUP kern Kasterlee
- RUP kern Lichtaart
- RUP kern Tielen
- RUP linten en nederzettingen Kasterlee
De gelijktijdige opmaak van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen moet het
gemeentebestuur toelaten de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, zoals beschreven in
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, op een geïntegreerde manier te sturen en te
verwezenlijken. Door de globale aanpak wordt onder andere uitvoering gegeven aan
de uitvoeringsperspectieven van de verschillende kernen. Binnen deze globale aanpak
dient er uiteraard rekening gehouden te worden met de eigenheid van iedere kern en
de hoofddoelstelling om gebiedsgericht stimulerend en gefaseerd op te treden qua
woonbeleid.
Het RUP kern Tielen wil naast uitvoering geven aan de bindende bepalingen van het
ruimtelijk structuurplan ook een kader scheppen voor een aantal specifieke elementen
eigen aan het plangebied die overlappen met andere beleidsdomeinen of reeds
opgenomen zijn in lopende planningsprocessen.
Belangrijk hierbij is uitvoering geven aan het vooropgestelde woonbeleid in de kern.
Ook de ruimtelijke vertaling van het mobiliteitsplan komt tot uiting in een aantal
aspecten.

1

Definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 16 januari 2006.
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GEOGRAFISCHE SITUERING

Kasterlee is gelegen in de provincie Antwerpen, meer bepaald in het arrondissement
Turnhout. Deze fusiegemeente bestaat uit de deelgemeenten Kasterlee, Lichtaart en
Tielen. Geografisch gezien ligt Kasterlee in de Centrale Kempen, een regio
gekenmerkt door uitgesproken zandige bodems, uitgestrekte boscomplexen en een
nog sterk aanwezige landbouw (veeteelt). Waterlopen vormen voor een groot gedeelte
de natuurlijke gemeentelijke grenzen: de Kleine Nete in het zuiden en de Aa in het
westen. Het overwegend vlakke reliëf wordt doorbroken door de Kempense Heuvelrug
die de vallei van Kleine Nete flankeert. Het plangebeid omvat de volledige kern Tielen.
De deelgemeente is het meest noordwest gelegen in de gemeente langsheen de
spoorlijn richting Turnhout.
Figuur 1 : Situering binnen de gemeente (kaart 22 GRS)
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METHODIEK
Analyse bestaande ruimtelijke structuur

Op de verschillende planningsniveaus worden er uitspraken gedaan over de
ontwikkelingsperspectieven voor de gemeente Kasterlee. Kasterlee (en dus ook de
deelgemeente Tielen) is een buitengebied gemeente waar volgens de principes van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ook aan een kernenbeleid moet gedaan
worden. Om een kernenbeleid vorm te geven en te laten doorwerken op het terrein
dient er een afbakening te gebeuren van de kernen in de gemeente. Binnen deze
kernen moeten stedelijke ontwikkelingen gestimuleerd en gestuurd worden ter
vrijwaring van de omliggende open ruimte.
In de toelichtingsnota van dit RUP wordt in eerste instantie een voorstel van
afbakening van de kern Tielen gedaan. Deze afbakening wordt niet formeel vastgelegd
in het RUP maar vormt een beleidskader waarbinnen verschillende deelgebieden
aangeduid worden met een beschrijving van de specifieke problematiek zodat deze
later in detail RUP’s uitgewerkt worden door het gemeentebestuur. Het RUP doet geen
uitspraken over de problematiek van de zonevreemde gebouwen en is evenmin
volledig gebiedsdekkend voor alle ruimtelijke aspecten over de gehele kern.
Om te komen tot een afbakening van de kern wordt eerst de bestaande
planningscontext onderzocht. De planningscontext geeft een aantal ruimtelijke
elementen en ontwikkelingsperspectieven die functioneren op het niveau van de kern.
Na een terreininventarisatie volgt een analyse van de bestaande ruimtelijke structuur
waarbij wordt gezocht naar specifieke bestaande elementen en structuren binnen de
kern.
Voor het verder verloop van de afbakening wordt enerzijds geredeneerd vanuit de
kernen en anderzijds vanuit de omgeving. De visie op de kernen zoals geponeerd in
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is hierbij richtinggevend. Het GRS omschrijft
een bepaalde taakstelling en programma voor de kernen. Deze visie wordt
geconfronteerd met de grensstellende elementen vanuit de omgeving wat resulteert
in een voorstel van afbakening van de kernen. Op bepaalde plaatsen is bijkomend
onderzoek op microniveau nodig en worden focusgebieden aangeduid. De
focusgebieden worden nader onderzocht om tot een afbakening te komen.

In de toelichtingsnota van dit RUP wordt dus in eerste instantie een beleidslijn
bepaald waarbinnen taakstellingen en ontwikkelingen gerealiseerd worden. De
afbakeningslijn is een instrument om een kernenbeleid te voeren en het
vooropgestelde programma ruimtelijk samenhangend te realiseren.

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT02F-08465.12 kern Tielen

Programma voor de kern

Onderzoek grensstellende elementen

Gewenste ruimtelijke structuur voor de kern

Bijkomend onderzoek op bepaalde focusgebieden

Voorstel van afbakening van de kern

Het resultaat van de afbakening van de kernen is dus een lijn waarbinnen de
vooropgestelde ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Binnen de
afbakeningslijn blijven (met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit RUP
specifieke voorschriften zijn uitgewerkt) de voorschriften van de geldende plannen van
aanleg
van
kracht.
Conform
de
decretale
bepalingen
werken
de
ontwikkelingsperspectieven voor Kasterlee zoals beschreven in de structuurplannen
niet rechtstreeks door op het vergunningenbeleid.
Binnen de grenslijn wordt vervolgens gezocht naar ruimtelijk logische deelgebieden
waarbinnen de doelstellingen en de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
kunnen gerealiseerd worden. Hier zijn (waar nodig) wel bestemmingswijzigingen aan
de orde. Het kernenbeleid wordt met andere woorden vorm gegeven en concreet
gemaakt a.h.v. deelplannen. Aangezien voor de randen van de kern het behoud van
het residentieel karakter de hoofddoelstelling is zal enkel voor de bestemming wonen
een beperking worden opgelegd in de zin van een overdruk RUP.
De deelgebieden worden bepaald door verschillen in verdichting, hoofdfunctie en
nevenfunctie. In dit RUP wordt enkel het centrum verder uitgewerkt als
gebiedsdekkend RUP voortgaande op de ligging van de functies, de morfologie van
de bebouwing en een aantal structurerende elementen. Op grond van de
planningscontext, de inventarisatie en analyse van de bestaande toestand wordt een
SWOT – analyse gedaan waardoor een goed inzicht ontstaat in de kansen en
bedreigingen. Na een conceptuele benadering worden de doelstellingen en visies
duidelijk. Het centrum wordt gebiedsdekkend en verordend als RUP uitgewerkt en er
wordt een uitspraak gedaan over specifieke ontwikkelingsperspectieven.
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GEMEENTELIJK

RUIMTELIJK

Opdrachtgever: Gemeentebestuur Kasterlee
Status:
Goedgekeurd 16/01/2006
Gezien het omvattende karakter van onderhavig RUP wordt er wat dieper ingegaan op
het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de krachtlijnen die daar in
vastgelegd werden. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de kern Tielen
geselecteerd als woonkern2. De opvang van bijkomende woningen dient in principe
binnen de bestaande woongebieden te gebeuren. Tielen blijft de kleinste kern binnen
de gemeente met een voorzieningenniveau op maat van een kleine landelijke kern.

2.1

GEWENSTE RUIMTELIJKE MICROSTRUCTUUR VAN DE KERN T IELEN3

Behoud en gerichte uitbouw van een zelfvoorzienende kern
Tielen blijft een zelfvoorzienende kleine kern in de open ruimte. Het winkelapparaat
blijft afgestemd op het niveau van de eigen kern. De concentratie van voorzieningen
bevinden zich langs Tielendorp. De inrichting van de kerkomgeving met inbegrip van
het stationsplein moet bijdragen tot een verblijfsvriendelijke en samenhangende woonen winkelomgeving.
Ontwikkeling als buitengebiedgemeente
Een onderlinge fasering tussen de verschillende kernen zal de toekomstige
ontwikkeling van deze gebieden sturen. Bovendien wordt gestreefd naar een hogere
dichtheid in de kern via compactere bouwtypes. Tielen is voorzien van voldoende niet
uitgeruste woongebieden.
- In de zones met overwegend halfopen en in mindere mate open of gesloten
bebouwing moeten meer combinaties worden gemaakt met halfopen en gesloten
bebouwing.
- In de randen van de kern en de meer recente wijken waar de open bebouwing
domineert, moeten meer combinaties met halfopen en open bebouwing voorzien
worden.
- De ontwikkeling van niet uitgeruste woonzones moet worden gestimuleerd aan
dichtheden van minimum 15 woningen/ha.
Figuur 2: Gewenste microstructuur Tielen (kaart 37 GRS)
2

GRS Kasterlee, richtinggevend deel, pg. 129
3
GRS Kasterlee, richtinggevend deel, pg. 166-167
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Bedrijvigheid ondersteunend aan de woonfunctie
-

Kleinschalige, lokale bedrijvigheid kan verweven worden in het kernweefsel voor
zover ze verenigbaar is met de woonfunctie en een beperkte verkeersdynamiek
heeft.
De historisch gegroeide bedrijvenzone ten noordwesten van de kern kan behouden
blijven. Aansluitend op de bestaande zone ligt de zoekzone voor de ontwikkeling
van een nieuw lokaal bedrijventerrein.

-

Wegennet en multimodaal overstappunt.
De radiale invalswegen van de kern worden gecategoriseerd als lokale en interlokale
verbindingsweg en het station en omgeving als intermodale verknoping. Het wegennet
is volledig opgebouwd rond twee grote straten (Tielendorp en Kerkstraat), waarop de
wijken via insteekwegen zijn aangesloten.

2.2

BINDENDE BEPALINGEN

Bindende bepaling 284:
“De gemeente maakt meerdere RUP’s op voor de 3 woonkernen met minimaal de
volgende doelstellingen:
- De woningdichtheid in het hoofddorp verhogen via kavelbreedte en bouwtype.
- De fasering van de woonuitbreidingsgebieden vastleggen
- Indien een uitvoeringsplan een deel van de grens van het hoofddorp omvat, moet
er bijzondere aandacht gaan naar de begrenzing ten aanzien van de open ruimte
en moet een onderscheid worden gemaakt tussen verdichtingsgebied en
ontdichtingsgebied (linten buiten kern).
- Herbestemmen van (delen van) de te herbestemmen woonuitbreidingsgebieden,
gekoppeld aan het afbakenen van nieuwe woonreservegebieden met een
evenredige oppervlakte.
- Opleggen van een voorkooprecht op strategische toegangspercelen van niet
uitgeruste woonzones.
- Een duidelijke begrenzing aangeven voor de handelslocaties. Binnen deze locaties
worden mogelijke handelsfuncties omschreven in functie van het gewenste
voorzieningenniveau (gemeentelijk, buurt).
- Uitwerken van de specifieke voorschriften voor de verschillende lokale
bedrijventerreinen”

4

GRS Kasterlee, bindend deel, pg. 203
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-

3
3.1

PLANNINGSCONTEXT
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Perspectieven voor de gebieden voor economische activiteiten

In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt de gemeente Kasterlee
geselecteerd als behorende tot het buitengebied. Het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen geeft enkele algemene doelstellingen aan die moeten gelden voor de
ruimtelijke ontwikkelingen binnen het buitengebied. Deze doelstellingen zijn:
-

het vrijwaren van het buitengebied voor essentiële functies;
het tegengaan van de versnippering van het buitengebied;
het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied;
het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen;
het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied;
het afstemmen van het ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van het fysisch
systeem;
het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.

-

-

-

De nederzettingsstructuur wordt operationeel gemaakt via beleidscategorieën:
kernen, linten, bebouwde perifere landschappen en verspreide bebouwing. Voor
Kasterlee zijn de bebouwde perifere landschappen op Vlaams niveau niet
structurerend. De kernen worden verder onderverdeeld in hoofddorpen en
woonkernen via het provinciaal ruimtelijk structuurplan.
Wonen en werken worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied om
de open ruimte te behouden en de leefbaarheid van de kernen te ondersteunen.
Een economisch en zuinig ruimtegebruik wordt bewerkstelligd door te streven naar
een minimale dichtheid van 15 woningen per hectare in de kernen van het
buitengebied.
De aangroei van woningen wordt trendmatig vastgelegd. Het provinciaal
structuurplan stelt een kwantitatieve optie op inzake het te realiseren aanbod aan
woningbouw voor de betrokken gemeente in het buitengebied. Deze kwantitatieve
optie moet onderbouwd worden op basis van vastgestelde demografische trends
en prognoses, rekening houdende met de ruimtelijke visie op de differentiatie van
de nederzettingsstructuur.
Uitbreiding van de woningvoorraad mag niet uitsluitend vertaald worden in het
creëren van nieuwe bouwlocaties. De nadruk moet gelegd worden op maximaal
gebruik van de bestaande huisvestingsmogelijkheden in de kernen en op het
aantrekkelijk maken van de woonomgeving.
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Nieuwe lokale bedrijventerreinen worden ontwikkeld in hoofddorpen of in
economische knooppunten, aansluitend bij de kern of een bestaand
bedrijventerrein.
Een lokaal bedrijventerrein dient altijd afgestemd te worden op de plaatselijke
behoefte aan lokale bedrijven, de kaveloppervlakte in functie van die lokale
bedrijven. Zuivere kleinhandel kan er niet op worden toegelaten.
De ontsluiting dient te gebeuren via een gemeentelijke verzamelweg die
rechtstreeks aansluit op een primaire of secundaire weg.

Perspectieven voor andere functies in het buitengebied
-

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur
-

Een verdere groei van linten en verspreide bebouwing moet tegengegaan worden
om de resterende onbebouwde ruimte maximaal van versnippering en aantasting
te vrijwaren.

-

-
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Andere functies zoals recreatie en toerisme, waterwinning en ontginningen,
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen kunnen als een hoofdfunctie voorkomen,
maar ze zijn niet structuurbepalend voor het buitengebied. In Kasterlee nemen
toerisme en recreatie een belangrijke plaats in en behoren lokaal tot de
hoofdfuncties.
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten is het
recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht van het buitengebied.
Paden en routes worden aan elkaar gekoppeld om op die manier de
toeristischrecreatieve aanbodelementen in het buitengebied en in de stedelijke
gebieden met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen (netwerkvorming).
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoogdynamische en laagdynamische
toeristisch-recreatieve infrastructuur. Dit onderscheid is gebaseerd op de relatie
tussen de infrastructuur en de draagkracht van de omgeving.
Voor bestaande hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur en de
wildgroei van hinderlijke vormen van sport en recreatie in het buitengebied, gelden
strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden en moet de bestaande infrastructuur
gelegen zijn in een gebied dat in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke
structuurplannen aangeduid wordt als toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk
van toeristisch-recreatief belang. Nieuwe hoogdynamische infrastructuur is slechts
onder strikte voorwaarden mogelijk in het buitengebied en beperkt zich tevens tot
de zones van primair toeristisch recreatief belang.
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RUIMTELIJKE VISIE VOOR LANDBOUW, NATUUR EN BOS REGIO NETELAND

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest.
De Vlaamse administratie heeft, in overleg met gemeenten, provincies en
belangengroepen, een ruimtelijke visie opgesteld voor de regio Neteland. Hierin wordt
aangeduid hoe de ruimtelijke ontwikkeling van open ruimte in deze regio opgevat
wordt en welke acties ondernomen kunnen worden om dit te realiseren.

Op basis van deze ruimtelijke visie en de adviezen van de betrokken gemeenten,
provincies en belangengroepen, nam de Vlaamse regering op 21 december 2007 een
beslissing over de herbevestiging van de agrarische gebieden en het operationeel
uitvoeringsprogramma

Het studiegebied maakt deel uit van het deelgebied: ‘Bovenlopen Kleine Nete’. Deze
deelruimte is een uitgesproken landbouwgebied met goed ingerichte en
gestructureerde landbouwgebieden. Het ruimtelijk beleid is gericht op het vrijwaren en
versterken van de landbouwfunctie. Waardevolle beeksystemen worden behouden en
versterkt, waarbij wordt gestreefd naar een uitgesproken (half)natuurlijk gevarieerd
halfopen valleilandschap. De ecologisch waardevolle gradiënten van de vochtige vallei
naar drogere landduincomplexen en hogere zandgronden en de verbindende functie
worden behouden en versterkt. De over het landbouwgebied verspreide bebossing en
boscomplexen worden behouden waarbij wordt gestreefd naar een kwantitatieve en
kwalitatieve versterking.5
-

1.4 Vallei van de Aa: Ruimtelijk
functioneel samenhangende gebieden
vrijwaren voor land- en tuinbouw met
grondgebonden landbouw als drager van
de open ruimte

-

2.6 Landbouwgebied vallei van de Grote
Kaliebeek:Grondgebonden landbouw als
drager van open ruimtekamers

-

4.8 Boscomplex De Waal (kamp van
Tielen):
behoud
van
waardevolle
natuurcomplexen

Bron: Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur
en bos regio Neteland Kaart 1B

5

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Neteland, p. 19/62
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RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ANTWERPEN

Opdrachtgever: Provinciebestuur Provincie Antwerpen
Status:
Goedgekeurd 25 januari 2001
Addendum partiële herziening goedgekeurd 4/05/2011

-

Kasterlee behoort tot de hoofdruimte ‘Netegebied’ en tot de deelruimte ‘vallei van de
Kleine Nete’. Het Netegebied is de waardevolle en kwetsbare hoofdruimte rond het
Netebekken. Elke ruimtelijke ontwikkeling in deze hoofdruimte moet worden gekoppeld
aan de structuur van de Netes en aan de draagkracht van het fysisch systeem.
-

Relevante visies en doelstellingen voor de deelruimte
– Het gebied heeft een recreatieve betekenis voor de provincie. Deze recreatieve rol
kan worden uitgebaat voor zover de natuurlijke draagkracht ten opzichte van
bijhorende voorzieningen niet wordt overschreden.
– Het gebied mag niet verder verstedelijken. Bijkomende druk vanuit wonen of andere
voorzieningen kan niet worden verdragen. Het bestaand evenwicht tussen natuur,
beperkt wonen, recreatie en (verbrede)landbouw in een kleinschalig gebied met
beperkte draagkracht en met hoge landschappelijke kwaliteit moet behouden blijven.
– Infrastructuren worden beschouwd als wegen voor doorgaand verkeer en niet als
dragers van lintvormige ontwikkelingen.
– Kernen als onder meer Lichtaart en Kasterlee worden beschouwd als weinig
dominant in de omgeving. Zij worden niet of nauwelijks gestimuleerd als
ontwikkelingspolen voor bijkomende woningen of bedrijventerreinen. Wel hebben zij
een rol in de opvang en organisatie van toeristisch-recreatieve activiteiten.

-

Perspectieven voor de ruimtelijk-economische structuur
-

Tielen werd niet geselecteerd als bedrijfsondersteunend hoofddorp.
Concentratie en verweving van kleinhandel in de kernen van het buitengebied
(woonkernen en hoofddorpen) moet worden nagestreefd. De verweving moet op
maat van de kern gebeuren. Kleinhandelsconcentraties van lokaal niveau en
solitaire winkels, beiden gelegen in het buitengebied, komen niet in aanmerking
voor verdere ontwikkeling. Op basis van de gewenste (gemeentelijke) ruimtelijke
structuur kunnen zij behouden blijven maar niet uitbreiden OF afgebouwd worden
met het oog op herlokalisatie binnen de gemeente.
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Perspectieven voor de nederzettingsstructuur
-

-

-

De provincie streeft naar een hiërarchische samenhang tussen nederzettingen met
een duidelijke differentiatie in verzorgingsniveau. Gedeconcentreerd bundelen op
basis van de kernenhiërarchie moet een algehele verstedelijking van de provincie
tegengaan.
Voor Kasterlee houdt dit in: een indeling bij het lintlandschap met kernlinten, een
selectie van Kasterlee en Lichtaart als hoofddorpen en Tielen als woonkern.
De belangrijkste doelstellingen voor het lintlandschap met kernlinten zijn het
ordenen van de woonfunctie en het verweven ervan met randfuncties, het
opvangen van lokale ambachten (grotere bouwdiepte) mits een aantal
voorwaarden en het vrijwaren van het achterland als woongroen.
De opvang van bijkomende woningen gebeurt in principe binnen het aanbod van
gronden langs uitgeruste wegen in woongebied, percelen in niet vervallen
verkavelingen, gronden met een woonbestemming in goedgekeurde BPA’s en
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gronden in woongebied langs niet uitgeruste wegen. Dit betekent ook: alle
woongebieden volgens het gewestplan, dus inclusief landelijke woongebieden en
woonparken. Woonuitbreidingsgebieden komen hiervoor in principe niet in
aanmerking.
Indien de woongebieden van de gemeente niet volstaan voor de natuurlijke
aangroei of indien de gemeente het beter acht bepaalde delen hiervan niet te
ontwikkelen,
zal
worden
afgewogen
of
het
aansnijden
van
woonuitbreidingsgebieden of van ruimtelijk verantwoorde gebieden met een niet
woonbestemming kan worden toegestaan. Een zuinig gemeentelijk beleid omtrent
de binnengebieden en de wil van de gemeente om slecht gelegen binnengebieden
of woonuitbreidingsgebieden te schrappen als woongebied, werkt positief in deze
afweging.
De bijkomende sociale huur- en koopwoningen (onderdeel van het totale
woningpakket) worden bij voorkeur binnen het bestaand weefsel (renovatie,
invulbouw, vervangingsbouw, …) gerealiseerd. Zij kunnen voor een deel ook door
projecten op gronden in ruimtelijk verantwoorde binnengebieden en
woonuitbreidingsgebieden worden voorzien.
De bijkomende koopwoningen en sociale kavels voor middengroepen uit de lokale
bevolking (onderdeel van het totale woningpakket) worden bij voorkeur binnen het
bestaand weefsel (renovatie, invulbouw, vervangingsbouw, …) gerealiseerd.
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voeren wat betreft de te realiseren handelsoppervlaktes in de kern. Een verplichting
wat betreft locatie (bijvoorbeeld verplichte handelsfunctie op het gelijkvloers) voor de
opstart van nieuwe handelszaken in het centrum werd niet weerhouden omwille van de
kans op leegstand. Een aantal cijfers uit de studie worden in de toelichtingsnota
geciteerd ter onderbouwing van de ruimtelijke analyse.

ANDERE RELEVANTE BELEIDSDOCUMENTEN

3.4.1

Ruimtelijk functionele onderbouwing van het RUP

Gelijklopend met het uitwerken van dit RUP werd een studie opgemaakt door BRO
België (eindrapport 03/02/2010) in verband met de ruimtelijk economische structuur
van Kasterlee. Hierbij werd gefocust op de marktconforme mogelijkheden van
Kasterlee en haar positie als handelskern in een breder hinterland.
De volgende onderdelen werden opgenomen in de studie:

-

Socio demografische analyse
Aanbod inventarisatie
Onderzoek vraagzijde: koopstromen
Ruimtelijk functionele analyse van Kasterlee
Begroting van het economisch functioneren van Kasterlee
Begroten van de theoretische marktruimte
Aanbeveling

Samengevat voor Kasterlee komt dit neer op de volgende conclusie:
Het centrumgebied Tielen richt zich hoofdzakelijk op de bevoorrading van de lokale
bevolking. Het aanbod van de deelgemeente Tielen is het kleinst van alle
deelgemeenten in Kasterlee. Het voorzieningen niveau van dagelijkse artikelen is
correct en hier is weinig marktruimte. Het verspreide aanbod in Tielen bestaat
voornamelijk uit de branche plant en dier. Het overige aanbod is zeer beperkt. Tielen is
dus een boodschappen centrum wat ook terug te vinden is in het koopgedrag.
De koopkrachtbinding voor dagelijkse artikelen in heel Kasterlee is vrij hoog (72 %). Er
is sprake van afvloeiing naar de centrumgebieden van Turnhout en Herentals. Het
voorzieningen niveau van dagelijkse artikelen is correct en hier is weinig marktruimte.
De koopkrachtbinding voor niet dagelijkse artikelen is laag (30 %). De eventuele
marktruimte voor niet dagelijkse artikelen wenst men in te vullen in de hoofdkern
Kasterlee.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gemeentebestuur de goed functionerende
detailhandel moet behouden en verder een beleid dient te voeren dat het functioneren
van de kern bevorderd. Aangezien het opstellen van een strikt RUP slechts werkbaar
is als onderdeel van een hele reeks van maatregelen die noodzakelijk zijn om de
gewenste winkelstructuur te realiseren wordt er geopteerd om een aanbod beleid te
Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
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BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND

In dit hoofdstuk worden de planningscontext betreffende de relevante juridische documenten voor het plangebied beschreven. Deze vormen de (al dan niet juridische)
randvoorwaarden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied.
Tabel 1: Bestaande juridische toestand

Plan

Relevante gegevens
GewestplanTurnhout goedgekeurd dd. 30 /09/77
Het plangebied heeft de volgende bestemmingen:
-

Beschermde monumenten en dorpsgezichten
Landschapsatlas
Habitat en vogelrichtlijngebieden
Gebieden van het VEN/IVON
Natuurreservaten
Voorkooprecht
Verkavelingsvergunningen

Woongebied
Woonuitbreidingsgebied
Zone voor openbaar nut
Recreatiegebied
Natuurgebied

Geen
Het RUP grenst aan de ankerplaats ‘Vallei van de Kaliebeek’.
Geen
Geen
Geen
Geen
De verkavelingen in het gebiedsdekkend RUP zijn aangegeven op het grafisch plan.

Kaart 1: Gewestplan
Kaart 2: Bestaande BPA/RUP
Kaart 3: Topografische kaart
Kaart 4: Orthofoto
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BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND: RUIMTELIJKE ANALYSE

Om gefundeerde en evenwichtige uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van
de kern Tielen is een gedetailleerd beeld van de bestaande toestand noodzakelijk. De
bestaande bebouwing werd daarom als aanvulling op het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan nauwkeurig in kaart gebracht zowel qua voorkomen als functie. Deze
inventarisatie geeft een goed beeld van de bestaande toestand en vormt het
uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen en moet toelaten eventuele knelpunten en
potenties te detecteren. Op basis van de inventarisatie kunnen we zoeken naar
elementen die op het niveau van de kern functioneren. Daarnaast worden specifieke
kenmerken in beeld gebracht die in een volgend hoofdstuk kunnen leiden tot de
afbakening van ruimtelijk logische deelgebieden binnen de kern.
De terreininventarisatie werd aan de hand van de meest recente percelenkaart
uitgevoerd. Bij de opname werden de volgende kenmerken van de bestaande
bebouwing geregistreerd:
- Functie
- Aantal bouwlagen
- Dakvorm
- Typologie
- Meergezinswoning
- Leegstand
- Markante gebouwen

Figuur 3: Bestaande ruimtelijke structuur kern Tielen (kaart 17 GRS)
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ZELFVOORZIENENDE KERN MET AANSLUITENDE WOONWIJKEN

Het bebouwingspatroon wordt gekenmerkt door een ontwikkeling langs de hoofdstraat
Tielendorp en de Kerkstraat. Het oude gemeentehuis bevindt zich op een driesvormig
plein en verbindt zo het stationsplein met het centrum. Rond het plein en langs de
hoofdstraat vinden we hoofdzakelijk gesloten bebouwing terug met regelmatige
doorzichten naar de achterliggende landschappen of openruimte. Vrij snel gaat de
beslotenheid van het centrum over in landelijkheid aan de zuidelijke zijde van het
centrum. In grote lijnen is het oorspronkelijke lijnvormig patroon van het gehucht
bepaald door de oriëntatie van de beekvalleien nog zichtbaar langs de Kerkstraat.
Aansluitend op het organisch gegroeide centrum met een beperkte korrelgrootte en
gesloten en halfopen bebouwing vinden we recentere woonwijken die volgens
klassieke verkavelingspatronen werden uitgewerkt. Ten noordwesten van de kern
komt een band met woonlinten voor met onder andere een decentraal ingeplante
sociale woonwijk. Deze woonband sluit niet aan bij het centrum.
De verspreiding van appartementen is minder ruimtelijk gestructureerd. Globaal gezien
vinden we deze typologie terug in het centrum en langs de hoofdwegen.

Figuur 4: spreiding van appartementen in de kern
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Tielen bevat een uitgeruste kern. Het gehele winkelapparaat, kerk, onderwijs komen
geconcentreerd voor langs de hoofdstraat. Er zijn verschillende supermarkten
aanwezig en Tielen voorziet als centrum in de dagelijkse aankopen van de lokale
bevolking. Het voorzieningenaanbod voor de bewoners van de deelgemeente is
correct en richt zich op de bevoorrading van de lokale bevolking6. In totaal treffen we
17 handelszaken aan die samen ongeveer 1.400 m² winkelvloeroppervlakte hebben.
Het merendeel is goed verzorgd en heeft een kwalitatieve uitstraling.

5.2

RADIALE WEGENSTRUCTUUR EN SPOORVERBINDING

Het centrum is opgebouwd rond twee hoofdstraten: Tielendorp en Kerkstraat die de
deelkernen onderling verbinden, verbinden met randgemeenten en met het hogere
wegennet.
Het spoortracé verloopt noord-zuid door de gemeente en verbindt Turnhout met
Antwerpen. Tielen heeft geen echt station maar een stopplaats met toch een
aanzienlijke invloedssfeer in de omgeving mede door de ruime parkeergelegenheid.
De spoorweg fungeert minder als harde barrière voor de ontwikkeling van de kern
maar is wel een structurerend ruimtelijk element.

6

Beperkte handelsstudie BRO 3/2/2010
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HISTORISCHE BEDRIJVIGHEID BUITEN DE KERN

Ten noordwesten van de kern vinden we een historisch gegroeid bovenlokaal
bedrijventerrein van 12 ha. Het bedrijventerrein wordt ingenomen door één enkel
bedrijf dat door de regionale marktoriëntatie geen lokale economische ontwikkeling te
noemen is. Het bedrijventerrein vertoont verder ook ruimtelijk geen binding met de
kern en wordt door een open ruimte corridor gescheiden van de kern en eerder
opgenomen bij de lintvormige gehuchten.

Figuur 6: spreiding van horeca in de kern
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5.5
5.4

SYNTHESE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

NATUURLIJKE STRUCTUUR: FYSISCHE VORK VAN AA EN KALIEBEEK ALS
NATUURLIJKE GRENS

De ruimtelijke ontwikkeling van Tielen is gevat in het landbouwgebied tussen
Tielenheide als noordelijk boscomplex en de fysische vork gevormd door de Aa vallei
en de vallei van de Broekloop-Kaliebeek.

Figuur 7: bestaande natuurlijke structuur
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Figuur 8: Bestaande ruimtelijke structuur meso
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AFBAKENING VAN DE KERN

5.6.1

5.6.1.1

Benadering van binnen naar buiten: programma voor de
kern Tielen
Thema wonen

7

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de kern Tielen afgelijnd op basis van
grensstellende elementen vanuit landbouw, natuur en landschap. Deze aflijning mag
niet als bodembestemming geïnterpreteerd worden en dient verder verfijnd te worden
d.m.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan. Binnen de afgelijnde kern is het aangewezen om
naar hogere dichtheden te streven waarbij 15 wo/ha als richtcijfer kan gehanteerd
worden voor een buitengebiedgemeente. De ontwikkeling van niet uitgeruste
woongebieden wordt gestimuleerd in fases en in onderlinge samenhang met gebieden
in de andere kernen. Voor de kern Tielen betekent dit:
Ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden stimuleren in fases (S)
-

-

S9 Tielen. Zone Het Rot. Het gebied is nabij het centrum van Tielen gelegen
tussen de Spoorwegstraat en de Loopstraat. Het is volledig omgeven door
bebouwing zodat de ontwikkeling van het gebied kan leiden tot een
kernversterkend effect. Aandachtspunt hier is het behoud van een toegang tot het
binnengebied
S10 Tielen. Zone Hofdreef. Het gebied is aan de rand van de woonkern gelegen,
tussen de Spoorwegstraat en de Hofdreef. Het sluit aan op een
woonuitbreidingsgebied dat volledig is aangesneden en is volledig omgeven door
bebouwing zodat de ontwikkeling van het gebied kan leiden tot een
kernversterkend effect.

R(1)3

Figuur 9: Woonprogrammatie Tielen volgens GRS

7

GRS KAsterlee, richtinggevend deel, pg. 128-132
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Woonuitbreidingsgebieden herbestemmen (H):
Een aantal delen van woonuitbreidingsgebieden zijn minder goed gelegen ten aanzien
van de kern en zouden een verdere indringing van kernbebouwing in de openruimte
teweeg brengen. De te ontwikkelen delen van deze woonuitbreidingsgebieden kunnen
allen worden begrensd door een aanwezige structuur (weg, beek) zodat de
kernranden worden verduidelijkt. In de kern Tielen komt de volgende zone in
aanmerking voor herbestemming:
H4 Tielen. WUG De Willaert (gedeeltelijk). Het noordwestelijk deel vanaf de
Kemelbeek. De Kemelbeek kan daardoor als groene corridor de dorpskern van Tielen
ruimtelijk begrenzen. Er wordt dan ook duidelijk gekozen voor een compacte
dorpskern met een morfologische begrenzing ten aanzien van de verlinting richting
IJsboerke.
Woonuitbreidingsgebieden reserveren voor de toekomst (R)
Het aansnijden van WUG is niet nodig, de meeste gebieden kunnen dan ook voor de
toekomst worden gereserveerd. De nadruk dient te liggen op de invulling van
vrijliggende kavels en niet uitgeruste woonzones binnen de kernen.
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Thema werken
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8

Richtlijnen op maat van lokale bedrijventerreinen

Tielen wordt geselecteerd als kern in het buitengebied en is ondergeschikt aan de kern
Kasterlee en Lichtaart in de hiërarchie van de kernen qua uitrustingsniveau. Naast de
woonfunctie moeten ook de locale werk- en verzorgingsfunctie worden versterkt,
echter zonder het wonen in gedrang te brengen. Nieuwe regionale productie- en
dienstenfuncties moeten worden geweerd uit de kern. Er wordt gestreefd naar een zo
gevarieerd mogelijk en volledig aanbod aan woonondersteunende economische en
dienstverleningsactiviteiten zonder de draagkracht van de omgeving te overschrijden.

Voor de kern Tielen is enkel het bedrijventerrein Prijstraat relevant. De bedrijvenzone
bevindt zich echter buiten het centrum en er kan in principe enkel een bedrijventerrein
met een lokaal profiel worden gehandhaafd. Aansluitend op de bestaande
bedrijvenzone wordt een nieuw lokaal bedrijven terrein voorzien om de lokale behoefte
binnen de huidige planperiode op te vangen. Deze uitbreiding behoort niet tot het RUP
kern Tielen en werd in een apart RUP Gierlebaan uitgewerkt (BS 13/05/2011).

Differentiëren van functionele verweving in de kern
Niet alle zones in de kern hebben dezelfde ruimtelijke draagkracht om handel en
bedrijvigheid op te vangen. Al te veel sterk autogerichte functies in het dorpscentrum
kunnen bijvoorbeeld resulteren in een verkeersonleefbare toestand. Grootschalige
functies zijn morfologisch vaak niet inpasbaar in het kleinschalige dorpsweefsel.
Vandaar is het noodzakelijk om de functionele verweving te differentiëren in de kern.
We onderscheiden drie deelzones in de kern
waaraan specifieke
ontwikkelingsperspectieven voor functionele verweving zijn gekoppeld: de
commerciële centra, de economische dragers en de overige woongebieden van de
kern. Algemeen gelden voor deze zones de volgende richtlijnen:
-

Laag en matig dynamische handel en bedrijvigheid kunnen in principe overal in de
afgelijnde kernen Kasterlee, Lichtaart en Tielen verweven worden.
Hoog dynamische handel en bedrijvigheid kunnen enkel op de economische
dragers en aan de rand van de commerciële centra verweven worden. Zij zijn
echter niet toelaatbaar in het overige woongebied van de afgelijnde kern.

Het commerciële centrum of dorpscentrum kan zich verder ontwikkelen langs
Tielendorp en de Kerkstraat. De handelsactiviteiten blijven gericht op de dagelijkse
lokale behoeften.

8

GRS Kasterlee pg. 137 ev.
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5.6.1.3

Synthesekaart: afbakening vanuit
ruimtelijke structuur kern Tielen
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analyse

gewenste

Onderstaande figuur geeft de synthese weer van de gewenste ruimtelijke structuur van
de kern Tielen.

Figuur 11: synthese gewenste ruimtelijke structuur
Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
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5.6.2.2
5.6.2

Benadering van buiten
grensstellende elementen

naar

binnen:

Volgende elementen worden weergegeven op de kaart landschap:

Op basis van kaartmateriaal worden potentiële grensstellende elementen
geconfronteerd met de gewenste ruimtelijke structuur voor Tielen zoals die beschreven
werd in het structuurplan en de bestaande juridische context. Bij de afbakening van de
kern worden enkel die grensstellende elementen weerhouden die na deze confrontatie
effectief bepalend zijn voor de afbakening. Hieronder wordt voor elk van de openruimte
structuren verduidelijkt welke elementen duidelijk grensstellend zijn en welke
elementen mogelijk grensstellend kunnen zijn. De drie openruimte structuren die
grensstellend zijn voor de ontwikkeling van de kern worden vergeleken met elkaar en
op een synthesekaart weergegeven.

5.6.2.1

Onderzoek grens vanuit landschap

onderzoek

Onderzoek grens vanuit natuur.

-

Beschermde
landschappen
dorpsgezichten

-

Ankerplaatsen

-

Relictzones

-

puntrelicten

en

Vanuit de bescherming in historisch, esthetisch en
wetenschappelijk opzicht worden de beschermde
landschappen en dorpsgezichten als duidelijk
grensstellend vanuit landschap beschouwd.
Ankerplaatsen zijn de landschappen van Vlaams belang
die vanuit diverse opzichten (fysisch-geografisch,
cultuurhistorisch of esthetisch) beschermenswaardig
zijn. Ankerplaatsen vormen duidelijke grenzen vanuit
landschap.
Gebieden met historisch gegroeide herkenbare
landschapsstructuur met een zekere erfgoedwaarde
vormen mogelijke grenzen vanuit landschap.
Ter volledigheid geïllustreerd op de kaart.

Volgende elementen worden weergegeven op de kaart natuur:
-

Vogelrichtlijn- en
habitatrichtlijngebieden:

-

Gebieden van het VEN:

-

Erkende Vlaamse reservaten

-

Biologisch waardevol en zeer
waardevol gebied

-

Overstromingsgevoelige
gebieden

binnen de Europese context werden de
vogelrichtlijnen
habitatrichtlijngebieden
vastgelegd. Vermits het internationaal belang van
de gebieden vormen zij duidelijke grenzen vanuit
de natuurlijke structuur.
binnen de Vlaamse beleidscontext worden de
gebieden weergegeven die samen een netwerk
van uiterst waardevolle natuurgebieden vormen
aangeduid als het Vlaams Ecologisch Netwerk.
Vermits het nationaal belang van de gebieden
vormen zij duidelijke grenzen vanuit de natuurlijke
structuur.
zijn gebieden die door de Vlaamse Regering als
dusdanig werden erkend. Vanuit natuur vormen
deze gebieden duidelijke grenzen.
zijn gebieden die volgens de Biologische
Waarderingskaart mogelijk grenzen stellen vanuit
natuur.
zijn gebieden die overeenkomstig het decreet
integraal waterbeleid mogelijk grensstellend zijn
vanuit natuur.
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5.6.2.3

Onderzoek grens vanuit landbouw

Volgende elementen worden weergegeven op de kaart landbouw:
-

Herbevestigde agrarische
gebieden

-

landbouwtypering
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Op basis van de ruimtelijke visie bos, landbouw en
natuur regio Neteland en de adviezen van de
betrokken
gemeenten,
provincies
en
belangengroepen, nam de Vlaamse regering op 21
december 2007 een beslissing over de herbevestiging
van de agrarische gebieden en het operationeel
uitvoeringsprogramma. De herbevestigde agrarische
gebieden vormen duidelijke grenzen vanuit landbouw.
Gebieden
met
een
samenhangende
landbouwstructuur met een hoge en zeer hoge
waardering vormen mogelijke grenzen vanuit
landbouw.
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Synthese grensstellende elementen

De grensstellende elementen vanuit natuur, landschap en landbouw worden
weergegeven op de synthesekaart. Ze worden met elkaar geconfronteerd en op
plaatsen waar minstens twee grensstellende openruimte structuren samenvallen
worden deze als harde grens voor de kern weerhouden. Rond de kern Tielen vallen
nergens twee duidelijk grensstellende elementen samen waardoor een grens voor
ontwikkeling van de kern zou ontstaan.
Op locaties waar minstens twee grensstellende elementen overlappen of samenvallen
en niet in conflict zijn met harde reeds bestaande gewestplanbestemmingen worden
focusgebieden aangeduid waar telkens gekeken wordt of de grensstellende elementen
moeten opgewaardeerd worden tot een duidelijke afbakening van de kern of dat de
gebieden bij de kern opgenomen worden. Hierbij is het programma voor de kern Tielen
zoals beschreven in het GRS richtinggevend en wordt in een volgend hoofdstuk verder
beschreven en verder in detail onderzocht. Vanuit open ruimte onderscheiden we de
volgende focusgebieden:
-

Boscomplex Tielenheide
Gebied rond de militaire kazerne
Woonuitbreidingsgebied de Willaart
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Focusgebied Boscomplex
Tielenheide

Focusgebied
Militaire
Kazerne

Focusgebied
De Willaart
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Onderzoek focusgebieden

De eerste aanzet tot afbakening is gebaseerd op de gewenste ruimtelijke structuur van
de kern Tielen zoals beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de
grensstellende elementen van buiten uit (landschap, natuur en landbouw) en van
binnenin (randen van woongebieden, bedrijventerreinen, harde infrastructurele
grenzen, …) en de behoeften op niveau van de kern Tielen (op vlak van groen,
voorzieningen, toerisme en recreatie).
Al deze elementen worden met elkaar geconfronteerd om te komen tot een globale
afbakeningslijn. Deze confrontatie heeft eventuele onzekerheden of mogelijke
conflicten op een aantal plaatsen. Uit het onderzoek naar de grensstellende elementen
kwamen reeds een aantal focusgebieden naar voor. De overige focusgebieden zijn
een logisch gevolg van het eerder beschreven programma voor de kern. Voor al deze
locaties wordt er bijkomend onderzoek gedaan om tot een uitspraak over de ligging
van de globale afbakeningslijn te komen.

Boscomplex Tielenheide

Woonuitbreiding de Willaart
en vallei van de Kemelbeek
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Militaire kazerne
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Boscomplex Tielenheide

Perimeter van het focusgebied
Het focusgebied betreft het bestaande militair domein ten noorden van Tielen. Het
domein begrenst de kern en strekt zich uit tot aan de noordelijke gemeentegrens.

Problematiek/afweging
De zone heeft vanuit het onderzoek naar landbouw , natuur en landschap geen duidelijke
grens naar de kern maar is omwille van het militaire gebruik en de aanwezige installaties
duidelijk een onderdeel van de open ruimte. De overgang van de kern naar de zone is
waarneembaar als gevolg van het strikt militair gebruik.
Conclusie
Door het huidige gebruik van de zone en de mogelijke grens vanuit landschap en natuur
wordt de kern begrenst op Tielenheide. Ook vanuit de visie van het GRS is het niet
wenselijk deze zone aan de kern te koppelen of enig medegebruik te voorzien.

Grens ten opzichte van openruimte

Militaire zone
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Militaire kazerne

Perimeter van het focusgebied
Het focusgebied is gelegen ten oosten van de kern van Tielen en vormt een aparte lob
als annex aan de kern.

Problematiek/afweging
De zone is bijna volledig omgeven door landbouw en vanuit landschap is er een
duidelijke grens. De zone is duidelijk begrensd en vormt een entiteit op zich. De functie
heeft geen enkele binding met de kern en functioneert als een autonoom geheel.
Conclusie
Vanuit de visie van het GRS is het niet wenselijk deze zone op te nemen bij de kern
vermits het een geen wezenlijk en kernondersteunend onderdeel vormt binnen de
gewenste structuur.

KERN

Grens ten opzichte van openruimte

Militaire zone

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT02F-08465.12 kern Tielen

oktober 2012

pag. 43/43

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Tielen”

5.6.3.3

Definitieve vaststelling

Woonuitbreidingsgebied de Willaart H4 en de vallei van de Kemelbeek.

Perimeter van het focusgebied
Het focusgebied is gelegen ten westen van de kern van Tielen en volgt de vallei van de
Kemelbeek doorheen het woonlint langs de Gierlebaan.

Problematiek/afweging
De zone vormt een openruimte corridor geënt op de vallei van de Kemelbeek tussen de
kern en de gehuchtengordel met bedrijventerrein. Hier moet een morfologisch
onderscheid gemaakt worden tussen de kernbebouwing en de zogenaamde “Tielense
fragmenten” (bedrijvenzone, Rozenwwijk, FC Tielen). Ter plaatse vinden we
landbouwgronden en groenfragmenten (Kasteel met park) die als een groene vinger de
kern afboorden. De zone wordt echter doorsneden door het woonlint langs de Gierlebaan
en het woonuitbreidingsgebeid de Willaart volgens het gewestplan. Vanuit open ruimte
wordt er geen duidelijke grens gevormd ten opzichte van de kern.

Geen RVR nodig

Kemelbeek

Conclusie
Vanuit de visie van het GRS is het niet wenselijk het woonuitbreidingsgebied de Willaart
verder te ontwikkelen en dient de vallei van de Kemelbeek als grensstellend voor de kern
en bufferend ten opzichte van het bedrijventerrein gezien te worden. De mogelijke
uitbreiding van de bedrijvenzone wordt in noordoostelijke richting gezocht. De recente
woonontwikkeling ter hoogte van de Rietakkers vervolledigt en beëindigt de kern. Het
Kasteel Tielenhof is een cultuurhistorische baken met een karakteristieke omgeving die
behouden moet blijven en ook visueel gevrijwaard moet worden. Als baken heeft het
kasteel een zekere aantrekkingskracht en sluit aan bij de kern en wordt daarom mee
opgenomen.

KERN

Grens ten opzichte van openruimte

Niet ontwikkelbaar woonuitbreidingsgebied
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Voorstel van afbakening van de kern Tielen

In deze paragraaf wordt een voorstel afbakening gedaan. De lijn is gebaseerd op de
elementen wonen, bedrijvigheid, lijninfrastructuren, stedelijk groen en open
ruimte/buitengebied. De concrete aanleiding voor de afbakeningslijn is sterk
verschillend van plaats tot plaats. Het ontwerp volgt gewestplanbestemmingen;
infrastructuren, landschappelijke elementen of morfologische grenzen en de grenzen
van de focusgebieden.
Kaart voorstel van afbakening op topo-kaart
Kaart voorstel van afbakening op gewestplan

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT02F-08465.12 kern Tielen

oktober 2012

pag. 45/45

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Tielen”

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT02F-08465.12 kern Tielen

Definitieve vaststelling

oktober 2012

pag. 46/46

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Tielen”

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT02F-08465.12 kern Tielen

Definitieve vaststelling

oktober 2012

pag. 47/47

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Tielen”

6
6.1
1.

2.

3.
4.
5.

Definitieve vaststelling

PLANGERICHTE KNELPUNTEN EN POTENTIES
KNELPUNTEN
Onaangepaste nieuwbouwprojecten sluiten niet aan bij het residentiële karakter
van Tielen. Het gaat hier vooral over appartementsbouw die qua typologie niet
aansluiten bij de landelijke omgeving en waar door overdreven hoogte (verdoken
derde bouwlaag, 2 en een halve verdieping in de gevel) en terrassen op
verdieping privacy hinder ontstaat naar de omwonenden. Door de hogere
woondichtheden bij deze projecten wordt de rest van de ruimte vaak verhard met
het oog op toegangen tot garages en autotoegankelijkheid waardoor er weinig
kwalitatieve groene buitenruimte overblijft. Dit knelpunt stelt zich over de hele kern
maar komt het meest tot uiting langs de invalswegen.
In de buurt van het station bevindt zich een terrein dat dienst doet als
parkeerplaats voor treinpassagiers die opstappen aan het station van Tielen. De
zone is ingericht als een desolate verharde vlakte en doet afbreuk aan de
ruimtelijke kwaliteit van Tielen.
Alhoewel het plein met het oude gemeentehuis kwaliteiten heeft zijn de randen
niet altijd afgewerkt wat afbreuk doet aan de beslotenheid van het dorpsplein.
Verschillende gebouwen rond het plein geven een wat verouderde indruk en
hebben een gedateerde architectuur wat afbreuk doet aan de representatieve
functie van het dorpsplein.
De bestaande brandweervestiging zal verplaatst worden naar een meer centrale
locatie in de deelgemeente Kasterlee aan de Noordlaan waardoor er een vacante
ruimte ontstaat in het centrum.
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POTENTIES
Het plein met het oude gemeentehuis ademt de sfeer van een historisch
dorpsplein en is kwaliteitsvol door haar kleinschaligheid. Dit moet zeker behouden
blijven in de verdere ontwikkeling van Tielen.
Door de aanwezigheid van de spoorlijn beschikt Tielen over een opstapplaats met
een duidelijk bovenlokale aantrekkingskracht wat betreft personenvervoer met de
trein. Dit betekent een zekere dynamiek in het centrum met de kansen voor handel
en horeca.
Door het vrijkomen van het terrein van de brandweer met aansluitend een zone
waar ruimte is voor evenementen kan een kwalitatieve ruimte ontstaan met
multifunctioneel gebruik voor openbaar nut.
In het centrum zijn verschillende trage wegen te vinden die als doorsteken voor
fietser en voetganger dienst doen. Deze moeten zeker behouden blijven.
Langs de invalswegen en het dorpsplein vinden we historisch gezien de oudste
bebouwing met verschillende markante gebouwen. Deze gebouwen bepalen mee
het karakter en de verschijningsvorm van het historische centrum.
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7.2

7

DOELSTELLINGEN

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
Uitgangspunten voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling:

7.1

ALGEMENE VISIE

In het RUP wordt in eerste instantie een onderzoek gedaan naar de
afbakeningscontour voor de kern Tielen waarbinnen de ontwikkelingsperspectieven
zoals beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen gerealiseerd
worden. De afbakening van de kern is in eerste instantie noodzakelijk om een
beleidslijn te bepalen. Binnen de kern worden deelzones aangeduid die worden
bepaald door verschillen in dichtheden, hoofdfunctie en nevenfunctie enz. die verder
worden uitgewerkt om de randvoorwaarden te creëren voor de realisatie. Niet overal is
hetzelfde detailleringniveau noodzakelijk om het beoogde resultaat te behalen.
Het RUP geeft o.a. uitvoering aan het woonbeleid zoals beschreven in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De globale doelstellingen hierbij zijn:
- Afbakenen van de kern ter versterking van de identiteit en het karakter.
- Afbakenen het centrum binnen de kern: gebiedsgerichte verdichting, verweving en
differentiatie van de woonfunctie.
- Vastleggen van een voorkooprecht voor strategische locaties in niet uitgeruste
woonzones.
De bestaande woonkwaliteit mag niet bedreigd of beperkt worden door een te sterke
verdichting, een slechte oriëntering of het verbinden van activiteiten welke moeilijk
verweven kunnen worden. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt gericht op het
maximaal aanbieden van (zuid- en westgericht) buitenruimten waardoor een hogere
leefkwaliteit aan de woningen geboden wordt. Het behoud van het residentiële
karakter staat hierbij voorop.
Het commerciële centrum of dorpscentrum kan zich verder ontwikkelen langs
Tielendorp en de Kerkstraat. De handelsactiviteiten blijven gericht op de dagelijkse
lokale behoeften. De inrichting van het dorpscentrum draagt bij tot een aantrekkelijk
winkel- en woonklimaat. Het draagvlak van het commerciële centrum wordt bovendien
ondersteund door de opstapplaats langs de spoorlijn Antwerpen-Turnhout. Het RUP
houdt rekening met een aantal mobiliteitsaspecten. Hierbij kan het noodzakelijk zijn
om ruimte te voorzien voor infrastructuur ter uitvoering van het mobiliteitsplan:
doortocht, fietsdoorsteken, parkeren.
Tielen blijft een zelfvoorzienende kern met ruimte voor verweving met andere functies
als horeca, handel en lokale bedrijven.
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1.

Het residentiële karakter van Tielen als aangename groene
verblijfsgemeente moet behouden blijven en de woonkwaliteit mag niet
bedreigd of beperkt worden door een te sterke verdichting;

2.

Het centrum van Tielen moet ontwikkeld worden als dynamische
omgeving met ruimte voor wonen, handel, horeca, diensten en
gemeenschapsvoorzieningen;

3.

Specifieke braakliggende gebieden worden ontwikkeld met oog op het
verhogen van het aantal woningen en het versterken van het
sociaaleconomisch draagvlak;

4.

Nieuwe woonontwikkelingen moeten een aangename en herkenbare
omgevingen creëren met een sterke gerichtheid en verbondenheid met
de publieke ruimte;

5.

Nieuwe projecten moeten gefaseerd ontwikkeld kunnen worden;

6.

Openbare domeinen worden ingericht met prioriteit op het creëren van
aangename verblijfsgebieden;

7.

De
ruimtelijke
randvoorwaarden
voor
een
verhoogde
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum moeten
gerealiseerd worden. De stationsomgeving speelt een bovenlokale rol.

8.

Trage verbindingen worden behouden en versterkt waardoor
alternatieven voor de automobiliteit gevrijwaard en gecreëerd worden;

Het RUP zal het juridisch-planologisch kader scheppen waarin enerzijds de
randvoorwaarden waarbinnen de bestaande woningen en handelspanden kunnen
behouden worden en eventueel kunnen verbouwen en uitbreiden, vastgelegd worden
en anderzijds de nog lege ruimte in het weefsel kan ingevuld worden.
Het RUP zal het juridisch-planologisch kader scheppen waarbinnen nieuwe
strategische projecten ontwikkeld kunnen worden die bijdragen tot de versterking van
de kern Tielen en dit zowel op vlak van handel en diensten als op vlak van wonen.
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7.3

Definitieve vaststelling

OPBOUW VAN HET RUP

Om het rustige verblijfskarakter van Tielen te behouden is het aangewezen om in de
woonwijken hoge woondichtheden te vermijden. Het is ook niet wenselijk om echte
appartementsbouw toe te laten in de randwijken. Deze bebouwingsvorm doet afbreuk
aan de perceptie van het open karakter van de gemeente. De doelstelling tot het
behoud van het residentieel karakter is van toepassing op het grootste deel van de
kern Tielen. Hier zijn enkel algemene voorschriften noodzakelijk.
In het centrum is het doel van het RUP wel om verdichting toe te laten en een aantal
functies te voorzien. Daar worden dan ook specifieke voorschriften uitgeschreven wat
betreft bestemming, inrichting en beheer.

Samengevat valt het RUP uit elkaar in twee grote delen:
1.
2.

Overdruk gedeelte voor de randwijken
Gebiedsdekkend gedeelte voor het centrum
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7.4

Definitieve vaststelling

OVERDRUK RUP VOOR DE RANDWIJKEN

Zoals eerder beschreven is de doelstelling voor de randwijken het behoud van het
residentiële karakter van de gemeente. De ontwikkeling van grote woonprojecten als
opbrengsteigendommen met een lage woonkwaliteit en onaangepastheid aan de
ruimtelijke context dienen tegengegaan te worden. Het gemeentebestuur wenst
daarom een actief ruimtelijk beleid te voeren en eengezinswoningen in open en
halfopen bebouwingsvorm naar voor te schuiven in de randwijken.
Het overdruk RUP beslaat derhalve alle woonzones binnen de kern waarbij slechts
één beperkend voorschrift wordt bepaald als verfijning van de woonbestemming. Er
zijn enkel grondgebonden woningen toegelaten en meergezinswoningen zijn niet
toegelaten. Er wordt verder geen uitspraak gedaan over inrichting of beheer.
Het grafisch plan, als decretaal verplicht onderdeel van een RUP, moet de essentiële
optie van de te verwezenlijken ruimtelijke ordening weergeven. De wezenlijke optie is
het tegengaan van de ‘appartementisering’ van de randwijken van de kern Tielen. Het
plan zal zich dus beperken tot een verfijning van de bestemming wonen en geen
uitspraken doen over aspecten als beheer of inrichting. Het is daarom aangewezen
om een overdruk - RUP op te stellen waarbinnen de geldende gewestplanbepalingen
blijven bestaan maar een beperkend voorschrift toegevoegd wordt om het bestaande
residentiële karakter te behouden. Concreet betekent dit dat er binnen de hele kern
Tielen een beperking wordt opgelegd behalve in die zones waarvoor een
gebiedsdekkend RUP wordt opgesteld (centrum, eventueel specifieke deelgebieden).
Binnen het overlay gedeelte van het RUP blijft er met andere woorden een
discretionaire bevoegdheid bestaan bij de beoordeling van een concrete aanvraag
voor een stedenbouwkundige vergunning zoals dat ook het geval is binnen de huidige
gewestplanbepalingen (ook alle bestaande wetgeving en latere wijzigingen
evenals bestaande niet opgeheven verkavelingen blijven van toepassing). Het
overdruk gedeelte van het RUP is beperkend maar ook gericht op een zekere
flexibiliteit waarbij niet méér elementen worden vastgelegd dan nodig en er voldoende
ruimte overblijft om in te spelen op onzekere toekomstige ontwikkelingen.

Overdruk
RUP

Gebiedsdekkend
RUP

Binnen de overdrukzone wordt de hoofdbestemming wonen conform de
gewestplanbestemming beperkt en zijn enkel grondgebonden woningen en
zorgwoningen toegelaten. Meergezinswoningen zijn niet toegelaten. Voor het overige
blijven de bestemmingen van het gewestplan van toepassing.
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Het overdrukgedeelte is dus uitsluitend bedoeld om meergezinswoningen te beperken
buiten het centrum. Er is op dit moment voldoende aanbod om de woonbehoefte op te
vangen waardoor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden op dit moment niet
noodzakelijk is (onverminderd de bestaande wettelijke mogelijkheden voor aansnijding
van woonuitbreidingsgebieden).
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Definitieve vaststelling

GEBIEDSDEKKEND RUP VOOR HET CENTRUM

Binnen de kern Tielen onderscheiden we het historische centrum dat wordt
gekenmerkt door verweving van handel, horeca, diensten en scholen. De afbakening
van het centrum gebeurt op basis van de aanwezigheid van de belangrijkste functies
in combinatie met de waarneembare morfologie van de centrum bebouwing en een
aantal ruimtelijke elementen.
In tegenstelling tot de algemene voorschriften in het overdruk gedeelte is het in het
centrum noodzakelijk specifieke voorschriften uit te werken. Hierbij worden zowel de
bestemming, inrichting en aspecten van beheer beschreven. In het RUP wordt eerst
aan de hand van concepten aangegeven op welke manier de doelstellingen
gerealiseerd worden. Deze concepten worden daarna omgezet in concrete
voorschriften.

7.5.1

Door de aanleg van de spoorlijn (1855) werd het centrum eenzijdig opgesloten en tot
op heden blijkt de spoorlijn als een ruimtelijke barrière te werken. De spoorlijn loopt
recht door het dorp waardoor het station als het ware onder de kerktoren ligt. De
stopplaats werd tijdelijk ook voor militaire doeleinden gebruikt. Dit verklaard mede de
grote losplaats bij het station die tot op vandaag dienst doet als parkeerplaats.
Pas later werd een wegverbinding aangelegd richting Gierle en naar Lichtaart die het
centrum in andere richting doorkruist. Door de aanleg van deze verbinding evolueerde
de bebouwing pas over de spoorlijn. Op de meest recente stafkaart zien we dat de
verlinting langs deze wegen heeft plaatsgevonden en dat de ruimte tussen de
infrastructuren werden ingevuld met ruime verkavelingen van de jaren 70.

Historische opbouw centrum

De bestaande ruimtelijke structuur van de kern Tielen lijkt in eerste instantie moeilijk
leesbaar. Dit is te verklaren door de aanleg van verschillende grootschalige
verbindingsinfrastructuur doorheen de tijd. Als we teruggaan naar de Ferrariskaart
zien we een lintvormig dorp dat de heuvelrug in het landschap volgt. De huidige
Kerkstraat was duidelijk de hoofdstraat en vormde de link tussen de kerk en een vrij
grote dries ter hoogte van de noordelijke verbinding met het kasteel (Hofdreef).
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7.5.2

Definitieve vaststelling

Afbakening van het centrum

MORFOLOGIE
Het bebouwingspatroon kenmerkt zich door een vermenging van verschillende
bouwtypes. In het centrum rond de kerk en het oude gemeentehuis is overwegend
gesloten bebouwing aanwezig. Het meest gangbare gabariet bestaat uit twee
bouwlagen met een zadeldak en in verschillende centrumstraten vinden we al halfopen
en soms open bebouwing. De Kerkstraat en Tielendorp zijn de belangrijkste dragers
van dichte bebouwing.
Het huidige centrum vormt als het ware een T langs Tielendorp tot net over de
spoorlijn en de Kerkstraat. Hier vinden we vaak oudere bebouwing die door de schaal
de typische eigenheid van het centrum bepaalt. De straatwand langs de Kerkstraat
blijft vrij lang gesloten wat overeenkomt met de historische ontwikkeling van Tielen als
rijgehucht. Aansluitend op het centrum ligt er vlak achter de kerk een openruimte die
als mogelijke inbreidingszone potenties heeft en perfect aansluit bij het centrum.

De kerk als attractiepool

Oude gemeentehuis op plein

Horeca in centrum

Handel langs hoofdstraat

Scholencluster langs Tielendorp

Twee bouwlagen met zadeldak

De recentere woonwijken bestaan uit hoofdzakelijk open bebouwing. In de
aansluitende randwijken zijn de woonuitbreidingsgebieden als sociale woonwijken
ontwikkeld. Deze wijken bestaan hoofdzakelijk uit open bebouwingen.

KASTERLEE
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FUNCTIES
Het winkel apparaat is geconcentreerd in de centrumzone. Deze omvat Tielendorp en
de Kerkstraat en het aansluitende deel van de Gierlebaan. In het centrum is er geen
sprake van echt grootschalige handelszaken of sterk autogerichte trekkers. Aan het
plein met het oude gemeentehuis is een redelijk ononderbroken winkelfront.
Tielen is als tweede deelkern in de gemeente uitgerust met een aantal publieke
voorzieningen zoals de school, buitenschoolse kinderopvang en de brandweer. De
brandweer zal hier op termijn wel verhuizen naar de centrale locatie Noordlaan en er
zal een nieuw jeugdhuis gebouwd worden (JETI).
De ruimte rond de opstapplaats voor de trein werd reeds heraangelegd en doet dienst
als bovenlokale opstapplaats waardoor redelijk wat parkeerplaatsen voorzien werden.
Deze ruimte is aangepast aan het niveau van de kern en straalt een zekere kwaliteit
uit. De ruimere randparking zal nog worden heringericht en dient behouden te blijven
(zeker met het oog op een mogelijke verhoogde intensiteit op de lijn). Er worden 180
parkeerplaatsen, 5 vrachtwagenparkeerplaatsen en 11 parkeerplaatsen voor
gehandicapten voorzien. Er is enkel uitrit mogelijk richting het plein in het centrum.

Residentiële
woonwijk

RUIMTELIJKE ELEMENTEN
Voor Tielen is de spoorlijn een zeer belangrijk structurerend element in het centrum.
Het centrum wordt in het noordwesten als het ware opgesloten door de spoorlijn. Enkel
langsheen de Gierlebaan komt de centrum bebouwing over de spoorlijn wat te
verwachten is aangezien de Gierlebaan een historische verbindingsweg is. Daarbij
dient gesteld te worden dat er plannen bestaan voor de ontdubbeling van de spoorlijn
15 tussen Herentals en Turnhout. Verder is er een studie lopende naar de
hoofdfietsroute langs de spoorlijn tussen Herentals en Turnhout.
In het zuiden gaat de kern vrijwel onmiddellijk over in landbouw zone zonder
uitwaaiering van bebouwing langs de invalswegen.
De ruimte tussen de verschillende wegen (bv. Tussen de spoorlijn en de Kerkstraat)
werd opgevuld door grote verkavelingen die vandaag nog duidelijk in het weefsel
herkenbaar zijn.

Landbouw

Figuur 12 : Afbakening gebiedsdekkend RUP
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RUIMTELIJKE CONCEPTEN CENTRUM TIELEN
Oud gemeentehuis met plein is het centrum
De ruimte van de kerk langs het oude gemeentehuis tot tegen de spoorlijn
functioneert als de meest centrale plaats in Tielen. Door de afwerking van de
pleinwanden kan een geborgenheid ontstaan, een meer besloten ruimte. Het
oude gemeentehuis blijft het gezicht van het plein, het herkenningspunt in het
centrum. Verschillende functies bevinden zich op en rond het plein of takken
er op aan.
Deze natuurlijke ontwikkeling kan verder doorgetrokken worden door stelsel
matig de open ruimte en de verouderde bebouwing te vervangen door
kwalitatieve nieuwbouwprojecten. De hiaten in de gevelwand worden
opgevuld.
Op en rond de ruimte zijn een aantal parkeerplaatsen aanwezig die behouden
moeten blijven. De aanpalende winkels en functies moeten de ruimte krijgen.
De groene inrichting met wandelpaden rond het historische gebouw geeft een
meerwaarde en dient behouden te blijven.
De bestaande configuratie van gebouwen moet behouden blijven. Bij de
ontwikkeling van verschillende randfenomenen moet er telkens een link met
het plein voorzien worden voor trage weggebruikers. Zo is de ontsluiting van
de publieke functies richting plein belangrijk.
Het plein wordt opgevat als een vacante ruimte ten behoeve van de
gemeenschap. Het is ter beschikking van markten, foren enz. maar ook voor
de afwikkeling van ceremoniële parcours.
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Wandvorming rond de kerk en langs invalswegen
Om het centrum vorm te geven en aan de gebruiker visueel duidelijk te maken
dat hij zich in het centrum bevindt is een gesloten bouwvorm noodzakelijk. Bij
het uitschrijven van de voorschriften in de woonzones binnen het centrum
wordt uitgegaan van het behoud van het meest gangbare gabariet namelijk
twee bouwlagen met een zadeldak. De plaatsing van gebouwen op de rooilijn
draagt ook bij tot het vormgeven van het centrum maar is echter maar beperkt
wenselijk langs de hoofdwegen en in de zone rond de kerk.. Langsheen de
invalswegen is historisch reeds een gesloten typologie aanwezig, soms met
een voortuinzone die groen ingevuld wordt of ruimte voor langsparkeren.
In de stedenbouwkundige voorschriften moet rekening gehouden worden met
de kleinschaligheid van de bebouwing die zich ook uit in een beperkte
bouwhoogte. Hierbij is twee bouwlagen met een zadeldak de meest courante
verschijningsvorm.

Verdichten en versterken van het centrum
Het wonen in het centrum moet ondersteund en aantrekkelijk gemaakt
worden. De verlinting langs de invalswegen moet afgeremd worden ten
voordele van het wonen in een aantrekkelijke dorpskern. Inbreidingsprojecten
kunnen de ‘gaten’ in het bestaande weefsel opvullen waarbij natuurlijk
voldoende ruimte moet overblijven voor kwalitatieve publieke ruimte (park,
speelterrein, ontmoeting). Verdichting moet in het centrum toegelaten worden
waarbij zuinig ruimtegebruik voorop staat. Een hogere woondichtheid in de
kern ondersteund de leefbaarheid van handel en horeca en optimaliseert het
gebruik van gemeenschapsvoorzieningen en publieke ruimte.
Een bruto woningdichtheid van 15 wo/ha wordt nagestreefd voor inbreidingen.
Er wordt voor gekozen geen al te hoge dichtheden te ontwikkelen om optimale
aansluiting met het bestaande centrum te bekomen. De ruimtelijke
draagkracht en de bestaande context zijn hierbij richtinggevend.
In Tielen is er slechts een mogelijk inbreidingsgebied gelegen net achter de
kerk en naast het bestaande kerkhof.
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Verdichten van het centrum
De bouwblokken en straatwanden binnen het centrum zijn zelden volledig
gesloten. Er zijn her en der nog braakliggende percelen of vrijstaande of
halfopen woningen die de geslotenheid doorbreken.
Er is een zekere verdichting noodzakelijk om de kern te versterken en is een
invulling van minimum 15 woningen per hectare noodzakelijk binnen de kern.
Dit kan door naast de gesloten bebouwing in de centrumstraten over te gaan
naar combinaties met halfopen en gesloten bebouwing om de dichtheid te
verhogen. Hier zijn meergezinswoningen aansluitend op het echte centrum
nog aangewezen mits er voldoende onderbrekingen in de gevelwand worden
voorzien. In deze zones is er ruimte voor alternatieve woonvormen zoals zeer
compacte grondgebonden woningen, ruim appartement in centrumcontext,
stapelwoningen, patiowoningen, loft…
Bij het uitschrijven van de voorschriften moet hier rekening gehouden worden
met voldoende mogelijkheden tot verdichten en dienen er voldoende garanties
ingebouwd worden om voldoende kwaliteit te behouden. Een zekere
verdichting op maat van het dorp is wenselijk binnen de gestelde
voorwaarden.
Publieke functies die aantakken op de publieke ruimte
Als een waaier rond het centrale plan bevinden zich verschillende zones met
publieke functies. Zo vinden we de kerk met aan de achterzijde de
gemeentelijke begraafplaats, station met omgeving, bib, brandweer, medisch
pedagogisch instituut “De Mast”, school, dagcentrum Magrietje, enz.
Een aantal van deze zones zijn reeds heringericht met het oog op een betere
ruimtelijke
kwaliteit
(stationsplein
en
parking).
De
bestaande
“Belgacomparking” wordt heringericht met het oog op de opvang van de auto’s
ten gevolge van het personen vervoer. Naast de huidige brandweer is er
plaats voor een nieuw jeugdhuis met aanleg van de omgeving.
Deze zones moeten in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen
worden als zones voor openbaar nut. Belangrijk daarbij is de ontsluiting voor
langzaam verkeer naar de verschillende delen van het centrum.
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Kernwinkelgebied versterken
Het RUP moet toelaten dat het winkelapparaat met een lokaal profiel zich kan
handhaven en ontwikkelen in de centrumzone. Hierbij profileert zich vooral
Tielendorp met plein zich als economische drager binnen het centrum. Het is
aangewezen een hogere bouwdichtheid op het gelijkvloers toe te laten in
functie van commerciële ruimtes. Een grotere bouwdiepte is noodzakelijk om
nieuwe handelsfuncties aan te trekken. Het gemeentebestuur wenst hier een
aanbodbeleid te voeren eerder dan een restrictief beleid buiten het centrum.
Het is ook niet de bedoeling om commerciële activiteit op het gelijkvloers
verplicht te maken in het centrum om leegstand te vermijden. De
stedenbouwkundige voorschriften moeten in ieder geval ruim genoeg zijn om
voldoende oppervlakte te kunnen realiseren.

Behoud van horeca als sociaal weefsel
Binnen het centrum van Tielen moet er ruimte zijn horeca. Op dit moment
liggen er langs Tielendorp een aantal horecazaken. Ook langs de Kerkstraat
kan men typische cafés terugvinden, soms in een historische setting die als
een toeristische troef kunnen beschouwd worden. Deze horeca gelegenheden
dragen bij tot het aangenaam karakter van Tielen en moeten behouden
blijven. Dit zijn plaatsen waar zowel de plaatselijke bevolking als de
toeristische bezoeker terecht kunnen waardoor deze zaken onderdeel
uitmaken van het sociale weefsel.
De stedenbouwkundige voorschriften moeten in ieder geval ruim genoeg zijn
om voldoende oppervlakte te kunnen realiseren om een leefbare zaak uit te
kunnen baten.
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Inrichtingsconcepten binnengebied “achter de kerk”

Bestaande toestand
De zone bestaat uit een onbebouwd gebied dat aansluit aan het centrum aan de
achterzijde van de kerk. De zone wordt ingesloten door de Broekstraat en Tielendorp
(achter de kerk). Opvallend is dat de zone geflankeerd wordt door de vrij grootschalige
parkeerplaats die het Stationsplein en Tielendorp verbindt en aan de andere zijde de
gemeentelijke begraafplaats. De bestaande toegang naar de begraafplaats ontsluit de
zone via de Broekstraat. Ongeveer de helft van de zone is in gebruik als grasland en
het perceel aansluitend aan de kerk is bebost. Ter plaatse is zichtbaar dat de weide
ook gebruikt wordt als parkeerplaats (bijvoorbeeld bij begrafenissen). In de zone zijn
ook duidelijk een aantal trage wegen aanwezig waarlangs het centrum kan bereikt
worden. De padenstructuur ontsluit de kerk aan alle zijden.
Bij de uitwerking van de projectzone wordt door het gemeentebestuur geopteerd om in
het kader van het woonbeleidsplan9 (goedgekeurd door gemeenteraad 28 juni 2011) te
kijken naar de mogelijkheden met betrekking tot het doelgroepenbeleid binnen de
gemeente. Zo blijkt uit het doelgroepenplan ‘ouderen’ dat er bij het
toewijzingsreglement rekening gehouden wordt met de volgende woningen in de
verschillende deelgemeenten:
Kasterlee
16 ouderenwoningen
Lichtaart
25 ouderenwoningen
Tielen
4 ouderenwoningen

Luchtfoto

Uit de bestaande toestand blijkt dat er in Tielen nog een inhaalbeweging noodzakelijk
is om een gelijkmatige spreiding van het aanbod te bekomen.

Op te nemen als strategisch project
9

Woonbeleidsplan Kasterlee, IOK Kempens Woonplatform, pg 64-65
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Visie
De zone wordt op dit moment gedefinieerd door de aanwezige en te behouden
elementen. Bij de invulling moeten we rekening houden met de parking en de
bestaande plannen voor de herinrichting. De aanwezigheid van het station zorgt voor
een bovenlokale parkeerdruk die moet worden opgevangen om het dorpsplein niet te
belasten met langparkeren. Het ontwerp voorziet geen buffering ten opzichte van de
bestaande percelen en werd maximaal gebruikt. De inrichting van de projectzone kan
zich derhalve niet oriënteren naar de parkeerplaats.
Aan de andere zijde bevindt zich het bestaande kerkhof met aansluitend de kerk.
Binnen de projectzone dient ook hier voldoende afstand bewaard te worden om een
serene sfeer op en rond het kerkhof te behouden.
De zone is door de strategische ligging op wandelafstand van het handelsapparaat en
de centrumvoorzieningen van Tielen. Ruimtelijk is de zone echter niet verbonden met
de centrumstraten waardoor een invulling met handel of horeca niet aangewezen is.
Gelet op de bestaande padenstructuur is de zone wel goed ontsloten voor langzaam
verkeer. De zone is daarom geschikt voor woningbouw en komt in zeker aanmerking
voor bijvoorbeeld huisvesting voor ouderen. Het is immers zo dat voor de andere
kernen reeds de nodige initiatieven genomen werden voor ouderenhuisvesting. In het
kader van een gelijkmatige spreiding van voorzieningen is een initiatief in Tielen dus
gewenst.

Inrichtingsplan bestaande parkeerplaats

De aanwezige padenstructuur vormt een uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze
zone. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer kan via een enkele toegang naar de
Broekstraat gerealiseerd worden. Door de ligging van de zone ten opzichte van de
parkeerplaats is een andere gemotoriseerde verbinding niet aangewezen.
Gelet op het voorzien van ouderenwoningen is het noodzakelijk zeer beperkt ruimte
voor parkeren op openbaar domein te voorzien met het oog op dienstverlening (arts,
verpleging ed) en mindervalide bewoners. Gelet op de padenstructuur en de
omliggende parkeergelegenheden is er voldoende parkeergelegenheid met het oog op
erediensten en bezoek aan de begraafplaats.
Het voorzien van ouderenwoningen brengt een aantal specifieke eisen met zich mee
die bij het ontwerp van belang zijn. Hierbij mikken we op strikt zelfstandige woningen
aangepast aan de eisen van ouderen. We moeten daarbij voor ogen houden dat de
eindgebruiker de expert is wat betreft het functioneren van de eigen leefomgeving. De
uitwerking moet daarom toelaten een gedragen ontwerp voor de zone te maken dat
zelfs in de tijd aanpasbaar moet zijn.
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Inrichtingsschets

Deze schets is louter suggestief en indicatief
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Richtinggevend programma
Totale oppervlakte zone:
Wooneenheden:
Woondichtheid:

7097 m²
17
24 wo / ha

Woontypologie:

10 ouderenwoningen
7 rijwoningen

De ouderenwoningen worden gelijkvloers uitgevoerd met ongeveer 65 m² per
wooneenheid. De private buitenruimte wordt zeer beperkt gehouden en wordt mee
opgenomen in een totaal aanleg van wat een nieuw buurtpleintje kan worden met
ruimte voor ontmoeten (oa petanquebaan).
Om de ruimte af te werken worden rijwoningen voorzien met de voorgevel richting het
bestaande kerkhof. Door de voorliggende straat en de groene inkleding ontstaat er
voldoende afstand ten opzichte van de begraafplaats.
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Inrichtingsschets Variant

Variant met achteruitspringende rijwoningen
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WATERTOETS
DECREET IWB

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (decreet IWB) legt
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden
genoemd. De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van
integraal waterbeleid bij de opmaak van plannen, programma’s en vergunningen,
waarin wordt gesteld dat er bij eender welk nieuw initiatief geen schadelijk effect mag
ontstaan of dat dit schadelijk effect zoveel mogelijk wordt beperkt en indien dit niet
mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de
vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het
watersysteem, gecompenseerd. Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid
dienen de beslissende overheden te onderzoeken of de betrokken activiteit een
schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan dat vermijdbaar is.
De watertoets kan m.a.w. omschreven worden als het proces van vroegtijdig
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke
schadelijke effecten van plannen, programma’s of vergunningsbesluiten op het
watersysteem. Doel is preventief te werk te gaan door reeds in een vroeg stadium het
watersysteem mee te nemen in de afweging.
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het
milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of
bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die
effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van
de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten
overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de
fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het
onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen".
De uitvoering van de watertoets gebeurt op basis van de projectgegevens zoals deze
tot op heden beschikbaar zijn. Onderhavig RUP omvat de volledige kern van Tielen
waardoor de beoordeling van de mogelijke effecten op een grotere schaal dienen te
gebeuren.
Het volledige projectgebied ligt in het Netebekken. De Kerkstraatloop en de Klein
Beeldenkenloop bepalen de waterlopenstructuur van de omgeving (VHA). In het
plangebied komen geen waterwinningsgebieden voor.
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WATERTOETS
Overstromingsgevoelige gebieden
De kaarten duiden aan dat binnen de afbakening van het RUP geen sprake is van
overstromingsgevoelige zones. Aan de zuidzijde van het plangebied zien we grenzend
aan het RUP mogelijk overstromingsgevoelige gronden in de valleigebieden. Het
overstromingsregime wordt door de realisatie van het plan niet gewijzigd. Mits
toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater is een
positieve uitspraak mogelijk.

Erosiegevoelige gebieden
In het plangebied is er geen sprake van erosiegevoelige gebieden.
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Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
De gronden binnen de planzone zijn matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2).
Binnen de planzone worden geen constructies voorzien waarbij de ondergrondse
delen dieper dan 5 meter of langer dan 100 meter zijn waardoor de invloed op de
grondwaterstroming beperkt blijft. Er zijn geen significante effecten op de
grondwaterstroming aanwezig waardoor een positieve uitspraak mogelijk is.

Infiltratiegevoelige gebieden
De gronden binnen de planzone zijn infiltratiegevoelig. Binnen de planzone worden
geen constructies voorzien van meer dan 0,1 ha oppervlakte maar de totaliteit van de
te realiseren gebouwen en verhardingen betekent uiteraard een verhoging van de niet
waterdoorlatende oppervlakte. Het is derhalve van belang dat er een aantal
maatregelen in de voorschriften opgenomen worden om wateroverlast te vermijden:
door
-
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Het regenwater van de nieuwe gebouwen en verharde terreinen maximaal op te
vangen;
Het regenwater maximaal te laten infiltreren in de bodem door gebruik van
waterdoorlatende materialen;
De gewestelijke verordening regenwater strikt toe te passen bij de
vergunningverlening;
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Hellingenkaart
Het plangebied is vrij vlak. De realisatie van het plan staat niet in relatie tot de helling
van het terrein.

Winterbeddingkaart
Het plangebied is niet in een winterbedding gelegen.
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RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE

Op 29 juni werd het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke
veiligheidsrapportage van kracht (BS 19/06/2007). Dit besluit legt in de vorm van een
schema de criteria vast die de dienst Veiligheidsrapportering hanteert om te beslissen
of bij een gemeentelijk, een provinciaal of een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt.
Tegelijkertijd traden ook de bepalingen in het decreet Ruimtelijke Ordening met
betrekking tot de procedure voor adviesvraag voor het opstellen van een ruimtelijk
veiligheidsrapport bij een ruimtelijk uitvoeringsplan, in werking. Concreet betekent dit
dat alle voorontwerpen van ruimtelijke plannen sindsdien ter advies aan de dienst
Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te worden, en dit ten laatste 21 dagen voor
de plenaire vergadering.

onverenigbaarheden reeds tijdens de planningsfase op te sporen en er op gepaste
wijze op te reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst aandachtsgebieden te
dicht bij Seveso-inrichtingen ingeplant worden (maar ook omgekeerd) waardoor mens
of milieu aan te hoge risico's van zware ongevallen zouden blootgesteld worden. De
ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus het beleid ruimtelijke ordening met het
industriële veiligheidsbeleid inzake risico's van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn. In het ruimtelijke planningsproces moet rekening gehouden
worden met de resultaten van het ruimtelijk veiligheidsrapport. Hierbij is het mogelijk
dat (ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten bijgestuurd of aangepast
worden.
Het RUP voorziet niet dat Seveso inrichtingen zich in de diverse deelgebieden kunnen
vestigen. Er zijn geen Seveso-inrichtingen op minder dan 2 kilometer van de
deelgebieden gepland. De opmaak van een RVR is bijgevolg niet noodzakelijk.

Wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemmingswijziging beoogt, ziet de
ruimtelijke veiligheidsrapportage erop toe dat door de nieuwe bestemming de
preventie of de beperking van de gevolgen van zware ongevallen niet in het gedrang
komt. Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) onderzoekt, wanneer nodig de risico’s.
In het decreet Ruimtelijke Ordening werden bepalingen ingevoegd die de ruimtelijke
planner verplicht om rekening te houden met de aspecten van risico’s van zware
ongevallen van Seveso inrichtingen. Het Besluit RVR-criteria bevat de criteria om te
beslissen of bij een ruimtelijk uitvoeringsplan effectief een ruimtelijk veiligheidsrapport
vereist is. Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het risico van zware
ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen niet ernstiger kunnen
worden, definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde aandachtsgebieden. Dit zijn
gebieden die bij het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen bijzondere aandacht
vragen:
ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden,
druk bezochte gebouwen, belangrijke transportassen,…. Dit zijn
aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van een zwaar ongeval ernstiger
kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers;
ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder
kwetsbare natuurgebieden,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de
milieuschade mogelijk verhogen;
ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken:
externe gevarenbronnen. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de kans op een
zwaar ongeval, en aldus ook het risico van een zwaar ongeval, vergroten.
De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen
bestaande en/of geplande Seveso-inrichtingen enerzijds en bestaande en/of geplande
aandachtsgebieden
anderzijds
moet
bestuderen
teneinde
mogelijke
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Figuur 13 : Beslissingsschema ruimtelijke veiligheidsrapportage
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Agentschap Wegen en Verkeer, Buitendienst Antwerpen
t.a.v. Hilde Van de Broeck
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 41, 2018 Antwerpen

10 RESULTATEN VAN DE SCREENINGSNOTA
10.1

ALGEMEEN

Vanaf 1 juni 2008 dient er bij de opmaak van RUP’s formeel rekening gehouden te
worden met het onderzoek van milieueffecten die de realisatie van de bestemmingen
in dit RUP kunnen teweegbrengen. In de praktijk betekent dit dat voor elk RUP
minimaal een ‘onderzoek tot m.e.r.’ moet uitgevoerd worden.
De resultaten van het onderzoek tot m.e.r. geven aan of de opmaak van een planMER al dan niet noodzakelijk is. Bijkomend worden de resultaten aangewend om de
ruimtelijke keuzes die in het RUP gemaakt worden inhoudelijk te versterken en te
onderbouwen.

Departement MOW t.a.v. Fernand Desmyter
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel
Agentschap Wonen Vlaanderen, Afdeling Wonen
t.a.v Hilde van den Bosch
Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel

De screening werd op 9 april 2010 bezorgd aan onderstaande instanties:
Agentschap R-O Vlaanderen, RO Antwerpen, t.a.v. K. Toebak
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 52, 2018 Antwerpen
Provinciebestuur Antwerpen, Departement RO en Mobiliteit
Dienst Ruimtelijke Planning
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Agentschap R-O Vlaanderen, RO Antwerpen
Onroerend Erfgoed t.a.v. Marc De Borgher
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 52, 2018 Antwerpen
ANB – Antwerpen, t.a.v. Katja Nagels
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 63, 2018 Antwerpen
OVAM Afdeling Bodembeheer Dienst Databeheer
t.a.v. Natalie Hoffmann
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer
t.a.v. Bram Vogels
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 16, 1000 Brussel
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-

10.2

ONTVANGEN ADVIEZEN.

-

ANB – Antwerpen
Datum ontvangst advies: 28/04/2010

-

Geen opmerkingen.
OVAM Afdeling Bodembeheer Dienst Databeheer
Datum ontvangst advies: 23/04/2010

Verwerking
De nodige aanvullingen zullen worden opgenomen in het RUP.

Gunstig.

Agentschap R-O Vlaanderen, RO Antwerpen Onroerend Erfgoed
Datum ontvangst advies: 10/05/2010

Departement MOW
Datum ontvangst advies: 07/05/2010

Gunstig mits een aantal opmerkingen:

Gunstig.

-

Agentschap Wonen Vlaanderen, Afdeling Wonen
Datum ontvangst advies: 17/05/2010

-

Geen opmerkingen voor wat betreft de sector Wonen.

-

VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer
Datum ontvangst advies: 28/05/2010
Gunstig.

Uit de screening blijkt onvoldoende op basis van welke gegevens de
beeldbepalende gebouwen werden geselecteerd.
De stedenbouwkundige voorschriften voor beeldbepalende gebouwen zouden zich
niet mogen beperken tot de voorgevel.
Voor gebouwen opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed zijn er specifieke
wettelijke bepalingen van toepassing. Verbouwingen aan deze gebouwen worden
best ad hoc beoordeeld en het is moeilijk veralgemenende uitspraken te doen over
wat voor een bepaald gebouw al dan niet toegelaten is.

Verwerking

Agentschap R-O Vlaanderen, RO Antwerpen
Datum ontvangst advies per e-mail: 17/05//2010

-

Gunstig

-

Provinciebestuur Antwerpen, Departement RO en Mobiliteit
Datum ontvangst advies: 05/05//2010
Gunstig mits een aantal opmerkingen:
Samengevat werden volgende opmerkingen geformuleerd:
- Bij punt 8.9.1 moet vermeld worden dat er plannen bestaan voor de ontdubbeling
van de spoorlijn 15 tussen Herentals en Turnhout.
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Er dient verwezen te worden naar de hoofdfietsroute langs de spoorweg tussen
Herentals en Turnhout en naar de lopende tracéstudie hiervan.
Uit de screening blijkt onvoldoende op basis van welke gegevens de
beeldbepalende gebouwen werden geselecteerd.
Er dient een aanvulling gedaan te worden bij de bepalingen over archeologisch
erfgoed: overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan er voorafgaand aan werken
met ingreep in de bodem een archeologische toets door middel van een
vooronderzoek uitgevoerd worden.

oktober 2012

De werkwijze voor de selectie van de beeldbepalende gebouwen zal worden
opgenomen in de toelichtingsnota van het RUP.
De stedenbouwkundige voorschriften voor beeldbepalende gebouwen zullen
worden uitgebreid.
Het RUP heeft niet de ambitie om een integraal kader te bieden voor onroerend
erfgoed. Het is de bedoeling om gebouwen met een zekere beeldwaarde (omwille
van diverse redenen) te kunnen behouden in het straatbeeld. Het gaat hierbij over
een zuiver gemeentelijke selectie zonder daarbij uitspraak te doen over gebouwen
die mogelijk een andere bescherming genieten. Dit doet uiteraard ook geen
afbreuk aan het bestaande wettelijke kader in verband met de inventaris van het
bouwkundig erfgoed en de beschermde monumenten. De gangbare ad hoc
beoordeling per pand blijft mogelijk door Onroerend Erfgoed.
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CONCLUSIE

Op 12/07/2010 werd door de dienst Mer schriftelijk advies uitgebracht als volgt: de
opmaak van een plan-MER is niet noodzakelijk voor dit RUP aangezien het
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen.
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11 RUIMTEBALANS
Deze bestemmingswijzigingen leiden tot volgende ruimtebalans:
BESTEMMING
woongebied
landelijk woongebied
woonuitbreidingsgebied
agrarisch gebied
zone voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied
militair domein
zone voor dagrecreatie
natuurgebied
bosgebied
parkgebied
groengebied
zone voor gesloten bebouwing
zone voor gegroepeerde bebouwing
zone voor strategisch woonproject I
zone voor plein
zone voor openbaar nut
zone voor weginfrastructuur
zone voor spoorwegen

RUP

1203159
295
301334
6025
5651
3668
2838
148
488
966
90

1027472
295
297338
6025
5651
3668
2838
148
488
966
90

13710

TOTAAL:
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GEWESTPLAN

1538372 m²

55675
60446
7236
5080
41783
20745
2428

1538372 m²
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12 PLANSCHADE / PLANBATEN
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) een register, al dan niet grafisch, van de planbaten en planschade moet
bevatten.
Planschade is een vergoeding die onder bepaalde voorwaarden kan worden geëist
door de eigenaars van onroerende goederen wanneer hun percelen op basis van een
inwerking getreden bestemmingsplan niet meer in aanmerking komen voor een
vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl ze voor de inwerkingtreding van het
bestemmingsplan daarvoor wel in aanmerking kwamen. De eis tot
planschadevergoeding wordt gericht aan de initiatief nemende overheid.
In enkele gevallen is er geen planschade vergoeding (meer) verschuldigd:
1. indien de vervaltermijn verstreken is; i.e. 5 jaar na de inwerkingtreding van
het plan dat aanleiding gaf tot de schade;
2. wanneer de schade in aanmerking komt voor kapitaalschade, zoals bedoeld
met de “bestemmingswijzigingscompensatie” (zie ook volgende paragraaf).
3. wanneer er een onteigeningsbeslissing is, dan wordt de vervaltermijn om
een planschadevergoeding aan te vragen gedurende 5 jaar geschorst.
Planbaten is een heffing die eigenaars van onroerende goederen verschuldigd zijn
aan het Vlaams Gewest wanneer op basis van een in werking getreden
bestemmingsplan, een perceel in aanmerking komt voor een vergunning om te
bouwen of om te verkavelen, waarvoor het de dag voorafgaand aan de
inwerkingtreding van dat plan niet in aanmerking kwam. De eigenaar van een grond
die meer waard wordt doordat de grond een andere bestemming krijgt met de
inwerkingtreding van een bestemmingsplan, dient een belasting te betalen op de
ontstane meerwaarde.

De bestemmingswijzigingen die een heffing kunnen doen ontstaan worden in
onderstaande samenvattende tabel weergegeven.
Eindbestemming
Wonen

Bedrijven

Recreatie

Landbouw

Initiële bestemming
Bos of groen

10

Landbouw
Recreatie
Openbaar nut
Bedrijven

Heffing

Heffing

heffing

heffing

Heffing
Heffing
Heffing
Heffing

Heffing
Heffing
Heffing
/

heffing
/
heffing
/

/
/
/
/

Op volgende kaart wordt aangeduid welke percelen of delen van percelen getroffen
worden door planschade of planbaten.
Hieronder wordt het register weergegeven met het perceelsnummer, de oppervlakte,
de bestemming volgens gewestplan en de toekomstige bestemming volgens het
RUP.

10

Hiermee wordt de bestemmingszone bedoeld die onder de categorie van de gebiedsaanduiding
“bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” valt.
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MOGELIJKE PLANBATEN
perceelsnummer

oppervlakte

bestaande bestemmingscategorie

nieuwe bestemmingscategorie

716B2

0a 76ca

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

713H3

4a 76ca

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

WONEN
WONEN

713T2

1a 24ca

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

WONEN

714E

0a 84ca

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

WONEN

712L

0a 66ca

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

WONEN

586H

0a 75ca

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

WONEN

587K

0a 57ca

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

WONEN

587M

0a 42ca

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

WONEN

591D

3a 59ca

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

WONEN

592B

3a 44ca

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

WONEN

700D

7a 46ca

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

WONEN

0ha 24a 49ca

MOGELIJKE PLANSCHADE
perceelsnummer

oppervlakte

bestaande bestemmingscategorie

nieuwe bestemmingscategorie

733X

62a 90ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

735M

61a 88ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

564F2

4a 72ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

564G2

18a 56ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

564H2

2a 16ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

566K

0a 26ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

566H

9a 21ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

577K

1a 48ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

592F

15a 22ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

596A

6a 18ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

595D

14a 69ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

593A

6a 96ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN
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598A

10a 00ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

699X

40a 40ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

698G

8a 28ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

612K2

6a 39ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

614A2

14a 14ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

614B2

2a 06ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

614C2

6a 35ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

633H2

17a 21ca

WONEN

GEMEENSCHAPS- EN NUTSVOORZIENINGEN

3ha 09a 05ca
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13 OP TE HEFFEN STEDENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN
De volgende voorschriften opgenomen in het Koninklijk Besluit van 28.12.1972
betreffende de inrichting van de ontwerp gewestplannen en gewestplannen voor het
gewestplan Turnhout goedgekeurd dd. 30 /09/77 worden opgeheven wat betreft de
woonzone, zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en vervangen
door het van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Tielen”:
ART. 5.
1. De woongebieden:
1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om
redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen, voor agrarische bedrijven.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
1.1. De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor
groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het
gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid
geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft
genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede
verbintenis is aangegaan door de promotor.

1.2.2. de woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor
woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven;
1.2.3. de gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische
waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand
onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van
het behoud.

13.1

OVERDRUKGEDEELTE

Binnen de overdrukzone wordt de hoofdbestemming wonen beperkt en zijn enkel
grondgebonden woningen en zorgwoningen toegelaten. Meergezinswoningen zijn niet
toegelaten. Voor het overige blijven de bepalingen van het gewestplan van toepassing.
Binnen het overdrukgedeelte blijven de uitvoeringsbesluiten inzake de
onderzoeksverplichtingen en de adviesverplichtingen van toepassing evenals de
vergunningsprocedure overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van
toepassing.

ART. 6.
1.2. Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen
worden gegeven:
1.2.1. de woningdichtheid:
Onder woningdichtheid van een op het plan begrensd gebied wordt het aantal
woningen per hectare verstaan:
1.2.1.1. de gebieden met grote dichtheid zijn die waar de gemiddelde
dichtheid ten minste 25 woningen per hectare bedraagt;
1.2.1.2. de gebieden met middelgrote dichtheid zijn die waar de gemiddelde
dichtheid begrepen is tussen 15 en 25 woningen per hectare;
1.2.1.3. de gebieden met geringe dichtheid zijn die waar de gemiddelde
dichtheid 15 woningen per hectare niet overschrijdt;
1.2.1.4. de woonparken zijn gebieden waarin de gemiddelde woningdichtheid
gering is en de groene ruimten een verhoudingsgewijs grote oppervlakte
beslaan;
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OP TE HEFFEN VERKAVELINGEN

Conform artikel 4.6.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden
ondervermelde bestaande en goedgekeurde verkaveling(en) geheel of gedeeltelijk
opgeheven en vervangen door het van kracht geworden RUP “Kern Tielen”:
De grijs gemarkeerde verkavelingen (binnen het gebiedsdekkend deel) worden qua
voorschriften integraal opgeheven en vervangen door het van kracht geworden RUP.
De
overige
niet
gemarkeerde
verkavelingen
worden
enkel
qua
bestemmingsvoorschriften opgeheven en vervangen door artikel 4 Overdruk
grondgebonden woningen van het van kracht geworden RUP. In de tabel werd telkens
aangegeven welke onderdelen van de verkavelingsvoorschriften (in casu de begrippen
“woonhuizen,
handelshuizen,
woningen,
winkelhuizen”
waarmee
men
meergezinswoningen zou kunnen vergunnen) worden vervangen door grondgebonden
woningen. De toegelaten nevenfuncties blijven toegestaan, meergezinswoningen zijn
niet meer toegelaten. Voor verkavelingen die gedeeltelijk buiten het plangebied vallen
worden enkel de voorschriften voor de loten die binnen het plangebied vallen
opgeheven. De overige loten worden in een ander RUP opgenomen (RUP Linten en
Nederzettingen).
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deels op te heffen verkavelingen
op te heffen verkavelingen

volgnr.

nr. RWO

intern nr.

1

058/143(2)

A10/1978

2

058/214

A1/1980

4

120/004

AT/5

120/004(1)

WT/5

3/07/1995 eengezinshuizen

5

120/007

AT/6a

1/08/1963 enig artikel .01, 1° woonhuizen

6

120/006

AT/6

1/08/1963 enig artikel .01, 1° woonhuizen, winkelhuizen

7

120/009

AT/9

5/12/1963 enig artikel .01, 1° woonhuizen

8

120/010

AT/9bis

16/01/1964 enig artikel .01, 1° woonhuizen

9

120/022

AT/11

19/11/1964 enig artikel .01, 1° woonhuizen

11

120/018

AT/13

8/10/1964 enig artikel .01, 1° woonhuizen

12

120/017

AT/15

10/09/1964 enig artikel .01, 1° woonhuizen

13

120/013

AT/17

14/05/1964

14

120/028

AT/18

20/01/1966 art. 2.01, 1° woonhuizen

15

120/024

AT/19
AT/21(1)

16/07/1965 enig artikel .01, 1° woonhuizen
17/11/1966 art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen,
art. 3.01, 1° woonhuizen

4/1

datum goedkeuring

huidige voorschriften

12/04/1979

opmerking
vervallen

1/07/1980 art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen
30/05/1963 enig artikel .01, 1° woonhuizen
wijziging op AT/5

vervallen voor lot 1 (C 332 k)

vervallen (B 612 k2)

16

120/027(1)

17

120/029

AT/22

7/04/1966 art. 2.01, 1° woonhuizen

18

120/030

AT/23

12/05/1966 art. 2.01, 1° woonhuizen

19

120/032

AT/24

22/12/1966 art. 2.01, 1° woonhuizen

20

120/036

AT/26

5/01/1967 art. 2.01, 1° woonhuizen

21

120/040

AT/26(3)

5/01/1967 art. 2.01, 1° woonhuizen

22

120/041

AT/26(2)

5/01/1967 art. 2.01, 1° woonhuizen

23

120/043

AT/28

15/06/1967 art. 2.01, 1° woningen

24

120/044

AT/29

23/11/1967 art. 2.01, 1° woningen

loten 3 t/m 37 werden integraal vervangen door de
verkaveling 058/385 dd. 24/5/1993. De
verkavelingsvoorschriften zijn dus enkel geldig voor de
loten 1 en 2

vervallen voor lot 2 (C 374 n3)

vervallen voor loten 2 (C 245r) en 3 (C 245s)
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25

120/045

AT/30bis

23/11/1967 art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen

26

120/049

AT/32
AT/33

20/12/1968 art. 2.01, 1° woningen
18/11/1969 01. 1° woningen

A 9/2002

31/03/2003 01. 1° woningen

AT/37

16/12/1969

27
27/1

120/051
120/0051(01)

loten 1 t/m 4 werden integraal vervangen door de
verkaveling 120/0051(01) dd. 31/3/2003. De
verkavelingsvoorschriften zijn dus enkel geldig voor de
loten 5 t/m 7
nieuwe aanvraag voor de loten 1 t/m 4 van verkaveling
AT/33
vervallen

28

120/052

29

120/065

AT/39

3/09/1970 art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen

31

120/063

AT/41

3/09/1970 art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen

31/1

120/063(1)

W21/1988

22/05/1989 art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen

wijziging op AT/41

31/2

120/063(2)

W 13/1992

27/07/1993 eengezinshuizen

wijziging op AT/41 voor lot 1, opsplitsing in lot 1a en 1b

31/3

5/08/1997 appartementen

120/063(3)

W11/1996

32

120/061

AT/44

11/06/1970 eengezinshuizen

33

120/068(1)

AT/51bis

20/11/1971 art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen

34

120/073

AT/57

35

120/066(1)

AT/65
W3/97

10/02/1973 art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen
01. 1° woonhuizen, winkelhuizen
29/06/1976
5/08/1997 idem als 10/84 (eengezinswoningen)

36

37

vervallen voor de loten 7 (B 511 s) en 8 (B 511 t)

wijziging op AT/41
vervallen voor de loten 3 (C 255 l), 7, 8 en 9 (C 255 v)

wijziging op 10/84 voor lot 3 voor de bestemming
"winkel", voor het overige gelden de
stedenbouwkundige voorschriften van 10/84

058/272(1)
A 4/1999

16/11/1999 1.1° eengezinshuizen, kleinhandelshuizen,
appartementen, horeca, zelfstandige beroepen,
burelen (deze lijst is niet limitatief)

W 10/2000

15/01/2001 eengezinshuizen

A 6/1999

16/11/1999 01, 1° eengezinshuizen, woonhuizen, winkelhuizen

AT/45
A 14/1999

14/05/1970 eengezinshuizen
17/01/2000 1. 1° wonen en bestemmingen t.b.v. publiekrechtelijke
rechtspersonen zijn onbeperkt toegelaten
- andere bestemmingen: handelsgebouwen (winkel,
restaurant, café, e.d.), kantoorgebouwen, klein bedrijf,
hotel (deze lijst is niet limitatief) zijn toegelaten
- eengezinshuizen, appartementen,
groepswoningbouw of meergezinswoningen zijn
toegelaten

058/438(00)

37/1

058/0438(01)

38

058/435(00)

40

120/060

41

058/439(00)

wijziging op 4/99 voor wijziging van de kavels 2, 3 en 4
in kavels 2a, 3a en 4a
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42

120/081

AT/63

43

058/317(1)

A 14/1986
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6/04/1974 eengezinshuizen
10/11/1987 eengezinshuizen
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TITEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
OVERDRUK GEDEELTE
1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 3

Toepassingsgebied

Dit deel van de stedenbouwkundige voorschriften is van toepassing op het overdruk
gedeelte (schuine arcering) van het grafisch plan. De hier onder beschreven
stedenbouwkundige voorschriften zijn niet van toepassing op het gebiedsdekkend
gedeelte van het grafisch plan.

Artikel 2

Gehanteerde begrippen

Grondgebonden

Hetzij een eengezinswoning, hetzij een zorgwoning, hetzij
de enige woning in een gebouw dat ook andere dan
woonfuncties huisvest, waarbij die woning uitgeeft op het
gelijkvloers en toegang verleent tot private buitenruimte.
Meergezinswoning
Gebouw bestaande uit meerdere woongelegenheden. Zijn
meergezinswoningen:
de
kamerwoningen,
de
appartementsgebouwen,
de
studiocomplexen,
de
gebouwen waarin diverse types woongelegenheden
(kamers, appartementen, studio’s) voorkomen.
Zorgwoning:
aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of
wooneenheden overeenkomstig de bepalingen van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Sociale woonorganisatie de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen; een sociale
huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Woningfonds van de
Grote Gezinnen, een sociaal verhuurkantoor of een
huurdersorganisatie of hun rechtsopvolgers overeenkomstig
de bepalingen van de Vlaamse Wooncode.

Overgangsbepalingen

Aan de behoorlijk vergunde gebouwen binnen de overdrukzone die niet beantwoorden
aan de voorschriften van het voorliggende RUP kunnen enkel beperkte uitbreidingen,
verbouwingen, onderhoudswerken en stabiliteitswerken toegelaten worden. Onder
beperkte uitbreiding worden werken verstaan met een beperkte uitbreiding van het
bestaande volume tot maximum 10% van het bestaande vergunde bebouwde volume.
Bij verbouwingen waarbij meer dan 10% van het bestaand volume gewijzigd wordt,
dienen deze in zijn geheel in overeenstemming te zijn met de voorschriften van dit
RUP.
Indien gebouwen of constructies vernield of beschadigd worden ten gevolge van een
oorzaak die de eigenaar niet kan worden toegerekend (heirkracht), kunnen
herstelwerken (inclusief volledige herbouw, verbouwing, stabiliteitswerken en
onderhoudswerken) worden vergund, in afwijking van de bestemmingsvoorschriften,
voor zover het bouwvolume van de herstelde constructie beperkt blijft tot het vergunde
of vergund geachte bouwvolume. Bovendien mag het vergunde of vergund geachte
aantal woongelegenheden niet worden uitgebreid.
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Toelichting bij de gewenste ordening
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Essentiële aspecten

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 4

Algemene bepalingen
Binnen de kern Tielen wordt een overdruk over de bestaande
bestemming gelegd. De bestemmingen van het gewestplan blijven
van toepassing.

Overdruk grondgebonden wonen

Bestemming
- Verfijning
van
de
hoofdfunctie wonen
- Meergezinswoningen
zijn niet toegelaten.

Binnen de overdrukzone wordt de hoofdbestemming wonen beperkt en zijn enkel
grondgebonden woningen en zorgwoningen toegelaten. Meergezinswoningen zijn
niet toegelaten. Voor het overige blijven de bepalingen van het gewestplan, de
verkavelingen en/of BPA’s van toepassing.

De voorschriften hebben enkel betrekking op het verlenen van
vergunningen voor woongebouwen. Het doel van de overdruk is het
tegengaan van onaangepaste bebouwing (meergezinswoningen)
buiten het echte centrum van de kern Tielen. Vanuit het principe van
duurzaam en zuinig ruimtegebruik blijft het toegestaan halfopen en
gesloten bebouwing te voorzien en te streven naar een minimale
woondichtheid van 15 woningen per hectare.
Het overlay gedeelte van het RUP is dus beperkend maar ook
gericht op een zekere flexibiliteit waarbij niet meer elementen
worden vastgelegd dan nodig en er voldoende ruimte overblijft om in
te spelen op onzekere toekomstige ontwikkelingen.
Er blijft een discretionaire bevoegdheid bestaan bij de beoordeling
van een concrete aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
zoals dat ook het geval is binnen de huidige gewestplanbepalingen.
Aan de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning kunnen
strengere voorwaarden worden verbonden dan die welke in dit
ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen.
Binnen het overdrukgedeelte blijven de uitvoeringsbesluiten inzake
de onderzoeksverplichtingen en de adviesverplichtingen van
toepassing evenals de vergunningsprocedure overeenkomstig de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing.
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TITEL III: STEDENBOUWKUNDIGE
GEBIEDSDEKKEND GEDEELTE
2
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VOORSCHRIFTEN

Algemene bepalingen

Artikel 5

Wijze van meten

Bebouwingspercentage:

een op het plan of in de voorschriften aangegeven
percentage, dat de maximumoppervlakte binnen de
zonering aangeeft dat mag worden bebouwd ten aanzien
van
desbetreffende
totale
zoneringsoppervlakte.
Verhardingen, opslag in open lucht, infiltratiebekkens
worden niet beschouwd als bebouwing.
Begroeningspercentage: een op het plan of in de voorschriften aangegeven
percentage, dat de minimale grootte van het deel van een
terrein aangeeft dat onverhard en met vegetatie begroeid
moet zijn.
Bouwhoogte:
de hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil op
de rooilijn tot de bovenzijde van de goot of de kroonlijst. De
dakhoogte wordt hierin niet meegerekend. De nokhoogte
behelst tevens het dakvolume.
Bruto-vloeroppervlakte
de som van de oppervlaktes van een ruimte of groep van
ruimten, gemeten op vloerniveau (gelijkvloers of hoger)
langs
de
buitenomtrek
van
de
opgaande
scheidingsconstructies die desbetreffende ruimte of groep
van ruimten omhullen. Onder hellende daken moet de
oppervlakte genomen worden vanaf 1,5 meter vrije hoogte
vanaf het vloerpeil tot de onderzijde van de afgewerkte
dakconstructie.
Diepte van de gebouwen: de diepte van de gebouwen wordt gemeten van de bouwlijn
tot de verst verwijderde gevel van het gebouw. Deze
afstanden worden loodrecht op de bouwlijn gemeten.
Verhardingspercentage: een op plan of in de voorschriften aangegeven percentage,
dat de maximale grootte van het deel van een terrein
aangeeft dat verhard mag zijn.

Artikel 6

Gehanteerde begrippen

Architecturaal geheel:

is een geheel van verschillende bouwvolumes en open
ruimten
die
door
hun
omgeving,
detaillering,

materiaalgebruik
en
kleurschakering
als
één
gebouwencomplex kunnen worden beschouwd en van op
afstand ervaren worden als één geheel.
Bestemming:
de bestemming duidt de functie aan die door het plan
juridisch vastgelegd wordt. De hoofdbestemming moet
steeds gerealiseerd worden;
Ondergeschikte bestemmingen zijn steeds ondergeschikt
aan de hoofdbestemming. Alle toegelaten ondergeschikte
bestemmingen samen mogen niet meer dan 50% van de
bruto-vloeroppervlakte innemen. Wanneer ondergeschikte
functies niet verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen zij
niet gerealiseerd worden;
Nevengeschikte bestemmingen zijn evenwaardig aan de
hoofdbestemming, nevengeschikte functies zijn functies die
evenwaardig zijn aan de hoofdfunctie.
Bijgebouw:
Een bijgebouw is een gebouw, dat organisatorisch bij een
hoofdgebouw hoort en op dezelfde locatie als het
hoofdgebouw is gesitueerd. Een bijgebouw bevat nooit een
woonfunctie.
(Volwaardige) bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op
gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of
balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond
en met uitsluiting van onderbouw en zolder.
Carport
Constructie in lichte materialen die een staanplaats of
stalling voor een auto vormt. De constructie kan tegen het
hoofdgebouw of los daarvan geplaatst worden en heeft
minimaal één open zijde en kan niet afgesloten worden.
Commerciële functies
uitsluitend ingericht met
automaten:
handelspanden die ingericht worden met toestellen die door
het inwerpen van munten of het insteken van een pinpas
een bepaalde hoeveelheid van een artikel afleveren en
waarbij geen personeel in het pand aanwezig is, met
uitzondering van wasautomaten, bankautomaten en
broodautomaten.
Constructie:
een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een
verharding, 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;
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Dakkapel:
Dakterras:
Directe verlichting:
Eengezinswoning

Gegroepeerde
Bebouwing:

Gemeenschapsvoorzieningen:

Gesloten bebouwing:

Gevel:
Gevelbekroning:
Grondgebonden

Haakse panelen:

Definitieve vaststelling

een uit het dakvlak uitgebouwd venster voorzien van een
eigen dakkap.
in een hellend dak inspringend gedeelte dat is aangelegd
als terras met verblijfsfunctie of de als terras ingerichte
meerdiepte op de gelijkvloerse verdieping.
Directe verlichting van panelen is het verlichten van panelen
met een lichtpunt dat in het paneel verwerkt is.
Elk gebouw bestaande uit één woongelegenheid. Wordt ook
beschouwd als een eengezinswoning: een gebouw
bestaande uit enerzijds een woongelegenheid en anderzijds
een nevenfunctie (bv kantoor- of handelsfunctie).
bebouwingswijze waarbij een aaneensluitende reeks
gebouwen toegelaten is met een vastgelegde maximale
lengte. Deze reeks van gebouwen kan bestaan uit gesloten
bebouwing en/of meergezinswoningen waarvan de
uiteinden van de reeks afgewerkt worden als kopgevels.
dit zijn dienstverleningen met een openbaar karakter: het
betreft ondermeer alle vormen van onderwijs (van kleuter,
lager tot hoger, van dag tot avondonderwijs, …), cultuur en
erediensten (museum, cultureel centrum, tentoonstellingsen congresruimten, bibliotheek, ...), overheidsdiensten
(politie,
administratie,
opslag,
bescherming,
nutsvoorzieningen,
...),
verzorging
(polyklinieken,
materniteiten, ziekenhuizen en bijbehorende diensten,
bejaardentehuizen, seniorenhuisvesting, …), sport en
recreatieve voorzieningen.
bebouwingswijze waarvan, bij een onbepaalde reeks
aaneensluitende gebouwen, de beide zijgevels opgericht
zijn op de perceelsgrenzen als mandelige muren en
waarvan de uiteinden van de reeks afgewerkt worden als
kopgevels.
buitenmuur van een gebouw.
bovenafwerking van een gevel waar deze de dakvlakken
snijdt (deksteen, kroonlijst, goot, …).
Hetzij een eengezinswoning, hetzij een zorgwoning, hetzij
de enige woning in een gebouw dat ook andere dan
woonfuncties huisvest, waarbij die woning uitgeeft op het
gelijkvloers en toegang verleent tot private buitenruimte.
Haakse panelen zijn dwars aangebracht op de gevel
meestal in een hoek van 90°.

Herbouwen

Hoekgebouw:
Hoofdbestemming:
Hoofdgebouw:

Indirecte verlichting:

Kopgebouw:

Kopgevel:
Kroonlijst:

Luifel:
Meergezinswoning

Nokhoogte:

een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig
procent van de buitenmuren van een constructie afbreken,
en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of
gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie
bouwen;
gebouw dat wordt opgericht op een perceel dat aan twee
kruisende straten paalt. Dit gebouw bezit langs elke straat
een voorgevel.
zie bestemming
het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch, als
naar ligging en gebruik als het belangrijkste gebouw kan
worden aangeduid. Dit is het gebouw dat de
hoofdbestemming herbergt en zich aan de voorbouwlijn
bevindt.
Indirecte verlichting van panelen is het verlichten van
panelen met een lichtpunt dat niet in het paneel verwerkt is.
Dit kan door lichtpunten die elders op de gevel zijn
aangebracht of door het verlichten van de ruimte tussen het
paneel (de paneeldelen) en het gevelvlak
gebouw aan de uiteinden van een reeks aaneensluitende
gebouwen waarvan de kopgevel niet op een
gemeenschappelijke perceelsgrens als mandelige muur,
maar als open zijgevel (kopgevel) dient te worden
afgewerkt.
open zijgevel. Vrijstaande zijgevel van een kopgebouw, in
dezelfde materialen en met analoge gevelelementen af te
werken als een voorgevel.
vooruitspringende afwerking van de gevelrand of de uiterste
horizontale afwerking van de gevelrand in het voorgevelvlak
waar tevens de overgang naar de verschillende dakvlakken
gebeurt.
afdak aan een vrijstaande gevel van een gebouw.
Gebouw bestaande uit meerdere woongelegenheden. Zijn
meergezinswoningen:
de
kamerwoningen,
de
appartementsgebouwen,
de
studiocomplexen,
de
gebouwen waarin diverse types woongelegenheden
(kamers, appartementen, studio’s) voorkomen.
de hoogte van de nok van het dak, gemeten vanaf het
maaiveld ter hoogte van de voorbouwlijn waar het gebouw
op ingeplant staat. Indien het gebouw met een plat dak
gerealiseerd wordt, is de nokhoogte hetzelfde als de
kroonlijsthoogte.
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Definitieve vaststelling

Onderhoudswerken:

onderhouds- of instandhoudingwerken zijn werken die het
gebruik voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het
bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of
versleten materialen of onderdelen.
Open bebouwing:
bebouwingstypologie waarbij geen enkele gevel van een
gebouw als een mandelige muur op een perceelsgrens
wordt opgericht.
Open zijgevel:
vrijstaande gevel. Zijgevel of gedeelte van een zijgevel
waartegen niet is of wordt gebouwd.
Ouderenwoning
zelfstandige woningen die aangepast zijn aan de behoeften
van bejaarden of senioren.
Perceel:
een aaneengesloten al dan niet bebouwd stuk grond. Op
het plan zijn de percelen aangeduid zoals weergegeven op
het kadasterplan.
Perceelsgrens:
een grens van het (bouw)perceel. De op plan aangeduide
perceelsgrenzen zijn deze van het kadasterplan dat de
basis vormt van het bestemmingsplan. De perceelsgrenzen
kunnen door middel van herverkavelingen steeds
aangepast worden.
Plat dak:
dak dat een gebouw afdekt onder een helling die lager is
dan 10%, eventueel ook als dakterras uit te bouwen.
Reclame inrichtingen:
Dragers van merknamen van producten die te koop worden
aangeboden of dragers waarop werving voor het kopen van
merkproducten wordt aangeplakt.
Rooilijn:
deze lijn vormt de grens tussen het openbaar domein en de
aanpalende eigendommen hetzij overeenkomstig de actuele
bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de
administratieve overheid is voorgeschreven voor de
toekomst.
Scheidingsmuur:
zijgevel van twee gebouwen die als mandelige muur is
opgericht op de gemeenschappelijke perceelsgrens.
Sociale woonorganisatie de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen; een sociale
huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Woningfonds van de
Grote Gezinnen, een sociaal verhuurkantoor of een
huurdersorganisatie of hun rechtsopvolgers overeenkomstig
de bepalingen van de Vlaamse Wooncode.
Stabiliteitswerken
werken die betrekking hebben op de constructieve
elementen van een constructie overeenkomstig de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.
Uithangborden:
Uithangborden verkondigen de ter plaatse uitgeoefende
activiteit. Ze vermelden de activiteit van de handelaar,
verwijzen naar de aangeboden producten of vermelden de
naam van de winkel of uitbater. Symbolen van

Uitsprong:
Verbouwingen:

Verdieping:
Verharding:

Vernieuwbouw:
Vlakke panelen:
Voorbouwlijn/
voorgevellijn:
Voorgevelgebied:
Woningen /
woongelegenheid:

Wooneenheid:
Zone:
Zorgwoning:

zorgenverstrekkers (apotheek, dierenarts,….) zijn hier
eveneens in vervat.
aanbouw aan een gevel die geen voortzetting is van de
binnenruimten (zoals een luifel, kroonlijst, dorpel, …).
wanneer een bestaande constructie wordt aangepast of
gewijzigd (met uitzondering van onderhoudswerken) met
het doel een aangepast, beter of ander functioneel gebruik
of zicht te realiseren, valt dit onder de term verbouwingen
zolang de werken worden doorgevoerd binnen het
bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de
buitenmuren voor ten minste zestig procent behouden
worden.
indeling van aaneensluitende volwaardige vertrekken boven
elkaar in een gebouw, vertrekkend vanaf de bovenkant van
de gelijkvloerse bouwlaag.
behandelingen waarbij de bodem aangepast wordt aan een
niet natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) en de
waterdoorlaatbaarheid sterk beperkt wordt. Veelvuldig
gebruikte verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton,
steenslag, asfalt en dolomiet,…
vernieuwbouw of wederopbouw betreft de heropbouw van
constructies na afbraak (dezelfde planbasis en opbouw).
Vlakke panelen zijn evenwijdig met en onmiddellijk tegen
het gevelvlak aangebracht.
locatie waar de voorgevel van het hoofdgebouw ingeplant
wordt.
het verticale vlak waarbinnen de voorgevel valt.
woon- of verblijfplaatsen van één of meerdere personen.
Deze kunnen gevat zijn in eengezinswoningen,
meergezinswoningen,
appartementen,
studio’s,
kamerwoningen.
een huis, appartement, studio, … die de functie van
verblijfsplaats voor één gezin vervult.
een op het grafisch plan aangegeven vlak met éénzelfde
bestemming.
aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of
wooneenheden overeenkomstig de bepalingen van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.
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Artikel 7

Definitieve vaststelling

-

Overgangsbepalingen

Overgangsbepaling
Aan de behoorlijk vergunde gebouwen die volledig niet of gedeeltelijk niet
beantwoorden aan de voorschriften van het voorliggende RUP kunnen enkel beperkte
uitbreidingen, verbouwingen, onderhoudswerken en stabiliteitswerken toegelaten
worden. Onder beperkte uitbreiding worden werken verstaan met een beperkte
uitbreiding van het bestaande volume tot maximum 10% van het bestaande vergunde
bebouwde volume.
Voor een verbouwing waarbij tussen de 10 en 60% van het volume van het gebouw
gewijzigd wordt, dienen enkel de werkzaamheden waarvoor de vergunning van
toepassing is, te voldoen aan de bepalingen van het RUP.
Bij verbouwingen waarbij meer dan 60% van het bestaand volume gewijzigd wordt,
dienen deze in zijn geheel in overeenstemming te zijn met de voorschriften van dit
RUP.
Indien gebouwen of constructies vernield of beschadigd worden ten gevolge van een
oorzaak die de eigenaar niet kan worden toegerekend (heirkracht), kunnen
herstelwerken (inclusief volledige herbouw, verbouwing, stabiliteitswerken en
onderhoudswerken) worden vergund, in afwijking van de bestemmingsvoorschriften,
voor zover het bouwvolume van de herstelde constructie beperkt blijft tot het vergunde
of vergund geachte bouwvolume. Bovendien mag het vergunde of vergund geachte
aantal woongelegenheden niet worden uitgebreid.
Onbebouwde gronden
Onbebouwde gronden kunnen enkel afgegraven of aangevuld worden in functie van
vergunde werkzaamheden die kaderen in de aanleg van het woongebied. Bomen en
heesters mogen enkel verwijderd worden ter voorbereiding van dergelijke vergunde
werkzaamheden of in het kader van een verantwoord groenbeheer. Reclameinrichtingen mogen niet op onbebouwde gronden geplaatst worden.

Artikel 8

Bepalingen in verband met reclame en uithangborden

Reclame inrichtingen kunnen vergund worden bij nieuwbouw of bij bestaande
vergunde gebouwen wanneer aan elk van de volgende bepalingen voldaan wordt:
- Maximum één haaks en één vlak aanplakbord per pand kan vergund
worden;
- De inrichtingen worden niet direct verlicht;
- De afstand tussen de letters, symbolen of panelen en de zijgevel
bedraagt minimum 80 centimeter.

De oppervlakte van haakse panelen is beperkt tot 1 m²;
De oppervlakte van de vlakke panelen is beperkt tot 1,5m²
De uitsprong van haakse panelen ten opzichte van het gevelvlak
bedraagt maximum 60 centimeter.

Uithangborden kunnen vergund worden bij nieuwbouw of bij bestaande vergunde
gebouwen wanneer aan elk van de volgende bepalingen voldaan wordt:
- Maximum één uithangbord per pand kan vergund worden;
- De uithangborden worden niet direct verlicht;
- De afstand tussen de uithangborden en de zijgevel bedraagt minimum 80
centimeter.
- De omgang van haakse borden is beperkt tot 1 m²;
- De uitsprong van haakse borden ten opzichte van het gevelvlak bedraagt
maximum 60 centimeter, de minimale vrije hoogte ten opzichte van het
maaiveld bedraagt 3 meter;
- De omvang van vlakke uithangborden is beperkt tot 1,5 m²
Reclame inrichtingen kunnen vergund worden indien deze stedenbouwkundig
kwalitatief geïntegreerd zijn in straatmeubilair.
Elke reclame inrichting of uithangbord kan slechts vergund worden wanneer deze
opgebouwd zijn met duurzame materialen.
Uithangborden en reclame inrichtingen:
- mogen nooit tot een daling van de leef- en woonkwaliteit leiden. Dit houdt in dat de
plaatsing van dergelijk constructies nabij ramen van (potentiële) woningen zeer
nauwkeurig afgewogen moet worden;
- moeten zich op een kwaliteitsvolle wijze inpassen in het architecturale geheel van
de gevel, de straatwand en de wijk en moeten een duidelijk herkenbare relatie
hebben met het gebouw of de plaats waar ze zijn aangebracht. Uithangborden en
reclame-inrichtingen mogen niet bevestigd worden op vooruitspringende delen van
de gevel (balkon, erker,…) of boven de kroonlijst.
Aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning met betrekking
tot reclame inrichtingen en uithangborden worden onder meer beoordeeld op basis
van volgende afwegingkaders:
- De schaal van het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft;
- De situering ten opzichte van andere functies;
- Het publicitair gebruik in een straat of straatdeel;
- De evolutie van het aanbrengen van uithangborden en reclame-inrichtingen;
- De locatie, de aard van de bedrijvigheid.
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3

Definitieve vaststelling

Specifieke bepalingen voor de verschillende bestemmingszones

Dit deel beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende bestemmingszones. Elke zone heeft een herkenbare bladschikking, ingedeeld in drie kolommen. In de
eerste kolom wordt een inhoudelijke toelichting gegeven. In kolom twee zijn de essentiële inhoudelijke aspecten opgenomen die belangrijk zijn om het beoogde te realiseren. Deze
twee kolommen hebben een toelichtende en richtinggevende functie. In de derde kolom worden de stedenbouwkundige voorschriften en dus het juridische en bindend aspect
opgenomen.
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Informatief
Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 9

Zone voor gesloten bebouwing

Bepalingen met betrekking tot de bestemming
In
eerste
instantie
wordt
er
gestreefd
naar
een - Ontwikkelen als
kernversterkend
woonverdichting/kernversterking omheen het centrale plein en langs
woongebied
de invalswegen.

De hoofdbestemming van deze zone is wonen in de vorm van één- of
meergezinswoningen.
Dit
gebied
wordt
gecategoriseerd
onder
de
gebiedsaanduiding ‘wonen’.

In tweede instantie vangen deze zones binnen het centrum de - Kernversterkende
functies toelaten.
typische kernvoorzieningen op zoals locale handel, horeca,
dienstverlening en vrije beroepen.
- Handelszaken met
enkel automaten niet
toegelaten.

Als nevengeschikte bestemming zijn in deze zone toegelaten: publiek
toegankelijke functies, kleine en middelgrote winkelbedrijven, horeca,
ambachtelijke bedrijven gecombineerd met winkelfunctie, vrije beroepen.
Commerciële functies die uitsluitend ingericht zijn met automaten zijn niet
toegelaten.

De onbebouwde zones worden ingericht als privé tuinzone of een - Onbebouwde zones
zijn tuinzones
semipublieke ruimte. Om een minimale kwaliteit te garanderen wordt
een gedeelte niet verhard en als een groene verblijfsruimte ingericht.
Toegangen tot achterliggende functies moeten mogelijk zijn.

De onbebouwde delen van het gebied zijn bestemd voor tuinen en
toegangverlening ter ondersteuning van de woonfunctie of mogelijke
nevengeschikte bestemmingen.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
In deze zone worden gebouwen opgericht in gesloten bebouwing of - Gesloten bebouwing
appartementsbouw. Om het centrumgevoel te optimaliseren worden
de gebouwen rond Tielendorp en de direct aanpalende straten op de
- Voorbouwlijn op
rooilijn geplaatst.
grafisch plan.

- Oorspronkelijke
gevelbreedte steeds
behouden.

De gebouwen worden opgericht in een gesloten bebouwingstypologie. Bij
overgang naar een andere zone is de afstand van een niet gemeenschappelijke
zijgevel van het hoofdgebouw tot de laterale perceelsgrens minimaal 3 meter.
Nieuwe gebouwen worden verplicht opgericht op de voorbouwlijn. De voorbouwlijn
is aangeduid op het grafisch plan indien ze niet samenvalt met de rooilijn. Met het
oog op de bebouwing op de aanpalende percelen kan er maximaal 2 meter van de
voorbouwlijn worden afgeweken.
Bij de samenvoeging van percelen moet er steeds een geleding in de gevel terug
te vinden zijn ten einde het geëigende ritme van het straatbeeld te bewaren. De
gevelopbouw dient vertikaliserend ontwikkeld te worden. De gevelopbouw moet in
overeenstemming zijn met het aantal toegelaten bouwlagen.
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Informatief
Toelichting bij de gewenste ordening
Essentiële aspecten
Inzake het aantal bouwlagen wordt er algemeen uitgegaan van 2
bouwlagen met een zadeldak. Waar op dit moment reeds 3 - Aantal bouwlagen
aangeduid op grafisch
bouwlagen gerealiseerd zijn blijven 3 bouwlagen toegelaten.
plan.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
Het maximaal aantal bouwlagen is aangeduid op het grafisch plan (witte
stippellijn). Indien de kroonlijsthoogte van een gebouw niet aansluit op de
kroonlijsthoogte van een aanliggend gebouw dienen de vrijblijvende geveldelen
afgewerkt te worden door de laatst bouwende met gevelmateriaal gelijkwaardig en
in harmonie met de voorgevel van de eerst bouwende.
Het hoofdgebouw moet opgericht worden binnen de hieronder beschreven
enveloppe, te starten vanaf de voorgevelbouwlijn.

- Hellende dakvorm is de Het bouwvolume bestaat uit 2 of 3 bouwlagen met plat dak of een hellend dak van
max. 45° waarbij de nokbalk evenwijdig loopt met de voorgevel en er geen
norm.
afgeknot dakvlak ontstaat. De dakvormen zijn zoals de bouwlagen aangeduid op
het grafisch plan (p = plat dak, z = zadeldak, pz = plat of zadeldak). Afwijkende
dakvormen zijn in functie van de architecturale accenten, dakkapellen, vensters,
dakterrassen of overgangen naar naastliggende dakvormen toegelaten tot
- Dakkapellen en
maximum 30 % van de totale dakoppervlakte en dit indien zij kleinschalig zijn
dakvensters toelaten.
uitgevoerd, ondergeschikt aan de dakvorm en in harmonie met de totale opbouw
van het gebouw. Een dakkapel is maximaal 3 meter breed en de onderlinge
afstand en de afstand tot het midden van de scheidingsmuur of de buitengevel
bedraagt minimum 1.00 m. Op enkele plaatsen is zowel een plat dak als een
hellend dak toegelaten en wordt dit aangegeven op het grafisch plan.

- Meerdiepte gelijkvloers

De totale bebouwde oppervlakte (exclusief verhardingen) van de hoofd en
bijgebouwen bedraagt maximaal 70 % van het perceel of groep percelen die
ruimtelijk één geheel vormen en dit rekening houdend met de volgende
beperkende voorwaarden:
o De bouwdiepte is onbeperkt op de eerste bouwlaag en wordt bepaald door
de overige voorwaarden en de condities van het betrokken perceel (of
percelen). Op basis van het betrokken perceel (of percelen) binnen de zone
wordt de maximale bebouwbare oppervlakte berekend. Indien de maximale
bebouwbare oppervlakte bereikt wordt mag het betrokken perceel (of
percelen) niet (na splitsing) opnieuw gebruikt worden voor de bepaling van
de bebouwbare oppervlakte in het kader van een andere
stedenbouwkundige aanvraag.
o Wooneenheden in tweede bouwlijn (achter elkaar en niet aaneengesloten
ten opzichte van de voorbouwlijn) zijn niet toegelaten. Elke wooneenheid
moet voorzien worden van direct daglicht via verticale ramen die uitgeven
op de tuin of het openbaar domein (dus niet enkel op de bouwvrije
zijtuinstroken).
o In het dakvolume mogen geen twee volwaardige woongelegenheden boven
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plat dak

- Uitsprongen.

In geval van appartementsbouw is het belangrijk dat er gestreefd
wordt naar een gezonde mix van appartementen met verschillende
oppervlakten zonder te vervallen in opbrengstarchitectuur.
Opbrengstarchitectuur beoogt eerder een hoge kwantiteit dan te
streven naar een optimale woonkwaliteit. Teneinde de leefkwaliteit te
garanderen wordt er een gemiddelde woonoppervlakte per wooneenheid vastgelegd.

Maximale
woonkwaliteit
koppelen aan een
minimale
vloeroppervlakte.

Om de kwaliteit van de leefbaarheid te garanderen, wordt het
noodzakelijk geacht dat elke wooneenheid een eigen buitenruimte
heeft die voldoende groot is om als een buitenruimte beschouwd te
worden waar men kan verblijven. Deze buitenruimte wordt dan ook
verplicht opgelegd in de vorm van een terras met een - Elke wooneenheid
voorzien van een
minimumoppervlakte die voldoende groot is om een tafel met stoelen
terras.
te kunnen plaatsen.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
elkaar voorkomen. Indien er woongelegenheden in het dakvolume
voorkomen zijn enkel duplexen toegelaten. De bovenste ruimte onder de
nok mag dan enkel gebruikt worden voor slaapvertrekken, berging,
technische ruimte en sanitaire ruimte.
o vanaf de tweede bouwlaag is de maximale bouwdiepte gemeten vanaf de
voorgevel, maximaal 15 meter exclusief terrassen. De meerdiepte van de
eerste bouwlaag dient verplicht uitgevoerd te worden met een plat dak met
een maximale dakrandhoogte van 4 m. lichtkoepels en of straten zijn indien
ze kleinschalig zijn, vergunbaar.
o De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7 m. en de maximale nokhoogte
bedraagt 13. m indien 2 bouwlagen zijn toegelaten.
o De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 10 m. en de maximale nokhoogte
bedraagt 16. m indien 3 bouwlagen zijn toegelaten.
o Maximum 1/3 van de voorgevel mag inspringen binnen een zone van 1
meter vanaf de voorgevelbouwlijn en/of vanaf de tweede bouwlaag
uitspringen binnen een zone van 0,6 meter vanaf de voorgevelbouwlijn en
op minimum 0.75 m van het rijvlak of de parkeerstrook.
o De koppen van de gesloten bebouwing zijn waar nodig weergeven op het
grafisch plan (zwarte stippellijn) bij de overgang naar de zone voor
gekoppelde bebouwing. De zone tussen de zijgevel en de laterale
perceelsgrens dient aldaar beschouwd te worden als een zone nonaedificandi.
o Tussen de achterste perceelsgrens (bestaande of toekomstige) en het
hoofdgebouw dient een afstand van minimaal 5 meter gevrijwaard te
worden.
o Voor bijgebouwen bedraagt de kroonlijsthoogte maximaal 3.50m.
Bijgebouwen mogen geplaatst worden tegen de perceelsgrens of op 1
meter van de perceelsgrens (zijdelingse of achterste perceelsgrens).
Bijgebouwen zijn niet toegelaten voor de hoofdgebouwen en garageboxen
zijn nooit toegelaten.
De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter afgeweken
worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een specifiek
doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een project
gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.
Elke wooneenheid, met uitzondering van deze op de gelijkvloerse verdieping,
heeft minimum een fietsstalling en één terras van minimum 8.00 m². Het terras is
minimum 2.00 m diep en sluit verplicht aan op het niveau van de leefruimten van
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de wooneenheid.
De meerdiepte boven op de gelijkvloerse bouwlaag mag als terras ingericht
worden tot maximaal 5 meter achter de achtergevel op verdieping en met een
minimale vrije ruimte van 1 meter ten opzichte van de dakrand of naastliggend
terras. Voor terrassen op 1 meter van de perceelsgrens dient het Burgerlijk
Wetboek gerespecteerd te worden.
Indien 3 bouwlagen toegelaten zijn mag aan de achtergevel op de 2de verdieping
een uitbouw voor terras voorzien worden van maximaal 1.00 meter en op
mimimaal 1.00 meter van het midden van de scheidingsmuur of buitengevel.
Terrassen in het dakvolume zijn slechts toegelaten op minimum 1.00 m van het
midden van de scheidingsmuur of de buitengevel én wanneer zij geïntegreerd zijn
binnen het volume van de begrenzende dakvorm; de borstwering en de bedaking
boven de achteruitspringende terrasgevel moet als een voortzetting van het
zadeldak worden uitgevoerd.

Om de kwaliteit en de leefbaarheid te garanderen, wordt het - Begroeningspercentage Op het betrokken perceel (of percelen) is een begroeningspercentage van
opleggen
noodzakelijk geacht om een minimale groene ruimte te behouden in
minimaal 10 % verplicht.
de tuinzones.
- Overbouwingen.
Het is toegelaten om één doorgang te voorzien per gebouw in het voorgevelvlak
naar de achterliggende perceelsdelen. Deze doorgang moet volledig overbouwd
worden. De vrije doorgangshoogte is maximaal gelijk aan de hoogte van de
gelijkvloerse bouwlaag.
- Garages in de
voorgevel.

Het is toegelaten om één garagepoort te voorzien per gebouw in het
voorgevelgebied en deze moet harmonisch geïntegreerd worden in het
architecturaal concept. De maximale breedte van deze garagepoort is 4,50 m.
Vanaf 10 wooneenheden in één gebouw moet er verplicht een ondergrondse
parkeergarage voorzien worden. De vergunningverlenende overheid kan hiervan
gemotiveerd afwijken indien blijkt uit de watertoets of een haalbaarheidsstudie
(sondering) dat dit niet mogelijk is. Indien geen ondergrondse parking aangelegd
kan worden, mogen de nodige parkeerplaatsen bovengronds aangelegd worden
op eigen terrein en mag er afgeweken worden van de hoger vermelde maximale
percentages verharding;

Tielen is een landelijke woonkern die gekenmerkt wordt door een - Gevarieerd
materiaalgebruik.
baksteenarchitectuur. Behoud van dit beeld is wenselijk, maar in
functie van een hedendaagse architectuur en benadering van de
gebouwde omgeving streven we naar een baksteenarchitectuur, in

Een baksteenarchitectuur is verplicht.
In functie van architecturale accenten zijn andere gevelmaterialen zoals glas, hout,
beplatingen, enz. … vergunbaar tot 50% van de geveloppervlakte.
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combinatie met andere gevelmaterialen. Deze mogen echter het
algemene beeld niet overheersen en worden daartoe beperkt
toegelaten.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften

In het kader van de beeldwaarde van Tielendorp is het niet wenselijk - Zonnepanelen.
dat zonnepanelen op de daken het straatbeeld gaan bepalen. Er
wordt dan ook een beperking opgelegd waarbij zonnepanelen niet
kunnen geplaatst worden op het dakvlak aan de zijden van de daken
die uitgeven op de pleinzone. Indien de panelen geïntegreerd
worden in het dak is dit wel toegelaten.

Het plaatsen van zonnepanelen op de dakvlakken gericht naar en grenzend aan
de zone voor plein is enkel toegelaten indien de panelen verwerkt zijn in het
dakvlak.

De integratie van functionele elementen in het gebouw zelf is - Functionele
belangrijk opdat deze niet storend zouden zijn voor de omgeving en
constructies inpassen.
de belevingswaarde.

Louter functionele constructies moeten aan het oog onttrokken worden. Het betreft
liftkokers, antennes, luchtverversers, … . Zichtbare zijgevels op dakniveau
worden uitgevoerd in materialen gelijkwaardig aan deze van de gevels.

Onbebouwde zones komen steeds in aanmerking voor de aanleg van langzaam verkeer verbindingen en de nodige verhardingen om
dit te realiseren mits een stedenbouwkundige vergunning wordt
verkregen. In het geval van (her)verkaveling is de aanleg van
noodzakelijke wegenis en nutsleidingen toegestaan mits een
verkavelingsvergunning wordt verkregen waarbij de bepalingen van
dit ruimtelijk uitvoeringsplan van toepassing blijven.

Onbebouwde zones (bv. na afbraak van bestaande gebouwen of bij
aaneengesloten percelen) kunnen verkaveld en bebouwd worden mits een
verkavelingsvergunning verkregen wordt waarbij de voorschriften van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan van toepassing zijn en een minimum van 15 woningen per hectare
moet gerealiseerd worden. De aanleg van verbindingen voor (langzaam) verkeer
zijn toegelaten.

Onbebouwde zones
kunnen mits
vergunning
ingeschakeld worden
voor nieuwe
ontwikkelingen.
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Artikel 10 Zone voor gegroepeerde Bebouwing.

Algemene bepalingen
Tielen is een dorp, met een beperkt maar divers functieaanbod, waar de nadruk nog steeds ligt op het wonen. Om dit te vertalen naar een
ruimtelijk beleid wordt de landelijke ligging van de kern als een
belangrijke randvoorwaarde aanschouwd: het wonen in de rand van het dorp is bij voorkeur een open of halfopen bebouwing,
Alle niet-residentiële functies, worden
residentiële functie, ongeacht hun ligging.

aangevuld

met

een -

Ontwikkelen als een
landelijk woongebied.
Functies op
dorpsniveau
vergunbaar.

De hoofdbestemming van deze zone is wonen in de vorm van één- of
meergezinswoningen.
Dit
gebied
wordt
gecategoriseerd
onder
de
gebiedsaanduiding ‘wonen’.
Als nevengeschikte bestemming zijn in deze zone toegelaten: publiek
toegankelijke functies, kleine en middelgrote winkelbedrijven, horeca,
ambachtelijke bedrijven gecombineerd met winkelfunctie en vrije beroepen.

Aan het wonen
verwante activiteiten
en voorzieningen
vergunbaar.

De onbebouwde delen van het gebied kunnen aangewend worden
als tuinzone ter ondersteuning van het wonen, maar in het kader van
de ondergeschikte bestemming zou dit ook als parking en dergelijke - Handelszaken met
ingericht kunnen worden.
enkel automaten niet
toegelaten.

- Onbebouwde delen in
relatie tot de hoofd- of
nevenbestemming.

Commerciële functies die uitsluitend ingericht zijn met automaten zijn niet
toegelaten.
De onbebouwde delen van het gebied zijn bestemd voor privé-tuinen en
toegangverlening ter ondersteuning van de woonfunctie en mogelijke
nevengeschikte bestemming.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
Om het residentiële en groene karakter van Tielen te benadrukken - Maximale bouwbreedte
en te bewaren wordt het wonen in de rand van het dorp en langs de
opleggen
invalswegen in open of halfopen bouworde uitgevoerd om de
doorzichten naar achterliggende binnengebieden of perspectieven - Minimale kavelbreedte
vastleggen
naar een ruimere omgeving te behouden. Tuinen bomen en
bomenrijen komen op deze manier in beeld van op straten in het
midden van de gemeente.
- Halfopen bebouwing
afwerken

De gebouwen worden opgericht in open, halfopen of gegroepeerde
bebouwingstypologie. De maximale breedte van aaneengesloten gebouwen (al
dan niet over meerdere percelen) is 32 meter. De minimale kavelbreedte voor
open bebouwing bedraagt 15 meter en 9 meter voor halfopen bebouwing. De
afstand van een niet gemeenschappelijke zijgevel van het hoofdgebouw tot de
laterale perceelsgrens is minimum 3 meter.
Bij het afwerken van halfopen bebouwing is de voorgevelbouwlijn van het
bestaande gedeelte verplicht aan te houden voor minimaal 2/3 van de breedte van
het nieuw op te richten gebouw vanaf de gemene muur.
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In de kern Tielen vinden we een sterk wisselende bouwlijn bij open
en halfopen bebouwing met daartussen vrijliggende percelen. Bij de - Overige bebouwing
richten naar bestaande
plaatsing van de bouwwerken op vrijliggende percelen moet daarom
bebouwing
gekeken worden naar het straatbeeld en de bestaande context. Bij
het afwerken van halfopen bebouwing dient verplicht de voorgevel
van het bestaande gedeelte gevolgd te worden. Voor de overige
gevallen kan er beperkt afgeweken worden van de naastliggende
bebouwing. Belangrijk echter is het behoud van het residentieel
karakter en het behoud van privacy ten aanzien van de aangelanden.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
Voor de plaatsing van de overige hoofdgebouwen moet, bij afwezigheid van een
bestaand goedgekeurd rooilijnplan, de voorgevel zodanig ingeplant worden dat,
grenzend aan de aanpalende openbare weg, steeds een bouwvrije strook
aanwezig is; deze voortuinstrook is minstens gelijk aan de minst diepe aanpalende
voortuin en reikt tot maximum 3 meter achter de voorgevelbouwlijn van de
bebouwing op de aanpalende percelen; de diepte van de voortuinen is echter
maximaal 12 meter, te rekenen vanaf de rooilijn aangegeven op het grafisch plan.
Bij de overgang van de zone voor gekoppelde bebouwing naar een andere zone
kan in geval van een bestaande wachtgevel aangesloten worden met de nieuwe
bebouwing. In alle andere gevallen is een afstand van 3 meter tot de zijdelingse
perceelsgrens verplicht.

Inzake het aantal bouwlagen wordt er algemeen uitgegaan van 2 - Maximaal 2 bouwlagen
bouwlagen en een zadeldak als maximum.

Er zijn maximaal 2 bouwlagen met een zadeldak toegelaten. Indien de
kroonlijsthoogte van een gebouw niet aansluit op de kroonlijsthoogte van een
aanliggend gebouw dienen de vrijblijvende geveldelen afgewerkt te worden door
de laatst bouwende met gevelmateriaal gelijkwaardig en in harmonie met de
voorgevel van de eerst bouwende.
Het hoofdgebouw moet opgericht worden binnen de hieronder beschreven
enveloppe, te starten vanaf de voorgevelbouwlijn.
Het bouwvolume bestaat uit maximaal 2 bouwlagen en een hellend dak van max.
45° waarbij er geen afgeknot dakvlak ontstaat. Afwijkende dakvormen zijn in
functie van de architecturale accenten, dakkapellen, vensters, dakterrassen of
overgangen naar naastliggende dakvormen toegelaten tot maximum 30 % van de
totale dakoppervlakte en dit indien zij kleinschalig zijn uitgevoerd, ondergeschikt
aan de dakvorm en in harmonie met de totale opbouw van het gebouw. Een
dakkapel is maximaal 3 meter breed en de onderlinge afstand en de afstand tot
het midden van de scheidingsmuur of de buitengevel bedraagt minimum 1.00 m.
De totale bebouwde oppervlakte (exclusief verhardingen) van de hoofd en
bijgebouwen bedraagt maximaal 40 % van het perceel of groep percelen die
ruimtelijk één geheel vormen en dit rekening houdend met de volgende
beperkende voorwaarden:
o De bouwdiepte is onbeperkt op de eerste bouwlaag en wordt bepaald door
de overige voorwaarden en de condities van het betrokken perceel (of
percelen). Op basis van het betrokken perceel (of percelen) binnen de zone
wordt de maximale bebouwde oppervlakte berekend. Indien de maximale
bebouwbare oppervlakte bereikt wordt mag het betrokken perceel (of
percelen) niet (na splitsing) opnieuw gebruikt worden voor de bepaling van
de bebouwbare oppervlakte in het kader van een andere
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stedenbouwkundige aanvraag.
o Wooneenheden in tweede bouwlijn (achter elkaar en niet aaneengesloten
ten opzichte van de voorbouwlijn) zijn niet toegestaan. Elke wooneenheid
moet voorzien worden van direct daglicht via verticale ramen die uitgeven
op de tuin of het openbaar domein (dus niet enkel op de bouwvrije
zijtuinstroken).
o In het dakvolume mogen geen twee volwaardige woongelegenheden boven
elkaar voorkomen. Indien er woongelegenheden in het dakvolume
voorkomen zijn enkel duplexen toegelaten. De bovenste ruimte onder de
nok mag dan enkel gebruikt worden voor slaapvertrekken, berging,
technische ruimte en sanitaire ruimte.
o vanaf de tweede bouwlaag is de maximale bouwdiepte gemeten vanaf de
voorgevel, maximaal 15 meter exclusief terrassen. De meerdiepte van de
eerste bouwlaag dient verplicht uitgevoerd te worden met een plat dak met
een maximale dakrandhoogte van 4 m. lichtkoepels en of straten tot 1
meter hoogte zijn indien ze kleinschalig zijn, vergunbaar.
o De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7 m, de maximale nokhoogte 13 m
o De zone tussen de zijgevel en de laterale perceelsgrens dient beschouwd
te worden als een zone non-aedificandi. De breedte van deze zone is
minimaal 3 meter.
o Tussen de achterste perceelsgrens (bestaande of toekomstige) en het
hoofdgebouw dient een afstand van minimaal 5 meter gevrijwaard te
worden.
o Voor bijgebouwen bedraagt de kroonlijsthoogte maximaal 3.50m.
Bijgebouwen mogen geplaatst worden tegen de perceelsgrens of op 3
meter van de perceelsgrens (zijdelingse of achterste perceelsgrens).
Bijgebouwen zijn niet toegelaten voor het hoofdgebouw en garageboxen
zijn nooit toegelaten.

Maximale
woonkwaliteit
koppelen aan een
minimale
vloeroppervlakte.

De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter afgeweken
worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een specifiek
doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een project
gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.

Om de kwaliteit van de leefbaarheid te garanderen, wordt het - Elke wooneenheid
voorzien van een
noodzakelijk geacht dat elke wooneenheid een eigen buitenruimte
terras.
heeft die voldoende groot is om als een buitenruimte beschouwd te
worden waar men kan verblijven. Deze buitenruimte wordt dan ook

Elke wooneenheid, met uitzondering van deze op de gelijkvloerse verdieping,
heeft minimum een fietsstalling en één terras van minimum 8.00 m². Het terras is
minimum 2.00 m diep en sluit verplicht aan op het niveau van de leefruimten van
de wooneenheid.

In geval van appartementsbouw is het belangrijk dat er gestreefd wordt naar een gezonde mix van appartementen met verschillende
oppervlakten zonder te vervallen in opbrengstarchitectuur.
Opbrengstarchitectuur beoogt eerder een hoge kwantiteit dan te
streven naar een optimale woonkwaliteit. Teneinde de leefkwaliteit te
garanderen wordt er een gemiddelde woonoppervlakte per
wooneenheid vastgelegd.
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verplicht opgelegd in de vorm van een terras met een
minimumoppervlakte die voldoende groot is om een tafel met stoelen
te kunnen plaatsen.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
De meerdiepte boven op de gelijkvloerse bouwlaag mag als terras ingericht
worden tot maximaal 5 meter achter de achtergevel op verdieping en met een
minimale vrije ruimte van 1 meter ten opzichte van de dakrand of naastliggend
terras. Voor terrassen op 1 meter van de perceelsgrens dient het Burgerlijk
Wetboek gerespecteerd te worden.
Terrassen in het dakvolume zijn slechts toegelaten op minimum 1.00 m van het
midden van de scheidingsmuur of de buitengevel én wanneer zij geïntegreerd zijn
binnen het volume van de begrenzende dakvorm; de borstwering en de bedaking
boven de achteruitspringende terrasgevel moet als een voortzetting van het
zadeldak worden uitgevoerd.

- Garages in de
voorgevel.

Het is toegelaten om één garagepoort te voorzien per gebouw in het
voorgevelgebied en deze moet harmonisch geïntegreerd worden in het
architecturaal concept. De maximale breedte van deze garagepoort is 4,50 m.
Vanaf 10 wooneenheden in één gebouw moet er verplicht een ondergrondse
parkeergarage voorzien worden. De vergunningverlenende overheid kan hiervan
gemotiveerd afwijken indien blijkt uit de watertoets of een haalbaarheidsstudie
(sondering) dat dit niet mogelijk is. Indien geen ondergrondse parking aangelegd
kan worden, mogen de nodige parkeerplaatsen bovengronds aangelegd worden
op eigen terrein en mag er afgeweken worden van de hoger vermelde maximale
percentages verharding;

Tielen is een landelijke woonkern die gekenmerkt wordt door een - Gevarieerd
materiaalgebruik
baksteenarchitectuur. Behoud van dit beeld is wenselijk, maar in
functie van een hedendaagse architectuur en benadering van de
gebouwde omgeving streven we naar een baksteenarchitectuur, in
combinatie met andere gevelmaterialen. Deze mogen echter het
algemene beeld niet overheersen en worden daartoe beperkt - Functionele
constructies inpassen.
toegelaten.

Een baksteenarchitectuur is verplicht. In functie van architecturale accenten zijn
andere gevelmaterialen zoals glas, hout, beplatingen, enz. … vergunbaar tot 50%
van de geveloppervlakte
Louter functionele constructies moeten aan het oog onttrokken worden. Het
betreft liftkokers, antennes, luchtverversers, … . Zichtbare zijgevels op dakniveau
worden uitgevoerd in materialen gelijkwaardig aan deze van de gevels.

De integratie van functionele elementen in het gebouw zelf is
belangrijk opdat deze niet storend zouden zijn voor de omgeving en
de belevingswaarde.
- Verhardingspercentage
voortuin vastleggen

Onbebouwde zones tussen het openbaar domein en de voorgevelbouwlijn worden
ingericht als representatieve tuinzone of worden aangelegd met
verhardingsmaterialen aansluitend op het openbaar domein. Maximaal 50 % van
deze zone mag verhard worden.
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Onbebouwde zones moeten een groen en representatief karakter - Verhardingspercentage
zijtuinstroken en
hebben en dienst kunnen doen als verblijfsruimte voor de bewoners.
achtertuin vastleggen

Onbebouwde zones achter de voorgevelbouwlijn worden ingericht als
representatieve tuinzone of worden aangelegd met verhardingsmaterialen.
Maximaal 50 % van deze zone mag verhard worden.

Onbebouwde zones komen steeds in aanmerking voor de aanleg van langzaam verkeer verbindingen en de nodige verhardingen om
dit te realiseren mits een stedenbouwkundige vergunning wordt
verkregen. In het geval van (her)verkaveling is de aanleg van
noodzakelijke wegenis en nutsleidingen toegestaan mits een
verkavelingsvergunning wordt verkregen waarbij de bepalingen van
dit ruimtelijk uitvoeringsplan van toepassing blijven.

Onbebouwde zones (bv. na afbraak van bestaande gebouwen of bij
aaneengesloten percelen) kunnen verkaveld en bebouwd worden mits een
verkavelingsvergunning verkregen wordt waarbij de voorschriften van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan van toepassing zijn en een minimum van 15 woningen per hectare
moet gerealiseerd worden. De aanleg van verbindingen voor (langzaam) verkeer
is toegelaten.

Onbebouwde zones
kunnen mits
vergunning
ingeschakeld worden
voor nieuwe
ontwikkelingen.
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Artikel 11 Zone voor Strategisch Woonproject 1.

Algemene bepalingen
De zone bestaat uit een onbebouwd gebied dat aansluit aan het - Ontwikkelen als
centrum aan de achterzijde van de kerk. De zone wordt ingesloten
kernversterkend
door de Broekstraat en Tielendorp (achter de kerk). Opvallend is dat
woongebied
de zone geflankeerd wordt door de vrij grootschalige parkeerplaats
die het Stationsplein en Tielendorp verbindt en aan de andere zijde - Kernversterkende
de gemeentelijke begraafplaats. De bestaande toegang naar de
functies toelaten.
begraafplaats ontsluit de zone via de Broekstraat. Deze zone wordt
aangeduid als strategisch woonproject in het centrum van Tielen - Handelszaken met
omwille van het specifieke bestaande karakter. De centrale ligging
enkel automaten niet
laat toe een ontwikkeling met ouderenwoningen te realiseren.
toegelaten.

De bestemming van deze zone is wonen in de vorm van ééngezinswoningen. De
zone is aangeduid in functie van het ontwerpen en realiseren van een
samenhangend woonproject.
Als ondergeschikte bestemming zijn in de nieuw te bouwen volumes enkel vrije
beroepen toegelaten.
Commerciële functies die uitsluitend ingericht zijn met automaten zijn niet
toegelaten.
Dit gebied wordt gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘wonen’.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De realisatie van dit gebied kan gefaseerd verlopen. Projecten zijn
niet gebonden aan opgelegde bouwlijnen of bouwdiepten. De
ontwikkeling van een project in deze zone dient wel te voldoen aan
een aantal criteria en randvoorwaarden. Dit moet bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning duidelijk aangetoond worden.
Tevens moet uit de (deel)aanvraag duidelijk blijken dat de rest van
de
zone
niet
gehypothekeerd
wordt
wat
betreft
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan gaan over ontsluiting,
inpasbaarheid van woningen, leefbaarheid, inrichting publieke ruimte
enz.

De zone kan in deelfasen en/of in deelprojecten worden uitgevoerd door één of
meerdere eigenaars of ontwikkelaars. Hierbij is het in functie van een kwalitatieve
ruimtelijke ontwikkeling van belang dat er binnen de gehele zone één ruimtelijk
geheel/éénheid wordt gevormd. Bij de aanvang van de ontwikkeling van de zone
moet één ruimtelijke visie worden ontwikkeld voor de inrichting van de gehele
zone die de vergunningverlenende overheid moet toelaten de goede ruimtelijke
ordening van de zone te beoordelen. Indien een deel van het project gerealiseerd
wordt dient hierin aangetoond te worden dat (bij gebrek aan akkoord van de
mede-eigenaars)
pro
rata
voldaan
werd
aan
de
opgelegde
bebouwingspercentages en andere randvoorwaarden zoals opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften.
Een aanvraag geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al
gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van
het gebied. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsvisie
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsvisie bevatten maar er moet steeds
aangetoond worden dat de rest van de ontwikkeling van de totale projectzone niet
gehypothekeerd wordt.
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Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie,
het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten mits ze voldoen
aan de volgende voorschriften:
Hoofdgebouwen
-

-

Typologie vastleggen

-

-

Parking bufferen

-

-

Karakter begraafplaats behouden
-

-

2 bouwlagen en dak

-

-

Maximale
woonkwaliteit
koppelen aan een
minimale
vloeroppervlakte.

-

De B/T is maximaal 0,25 (de deelzone is grafisch gemeten 7236 m²)
Binnen de deelzone zijn minimaal 11 en maximaal 17 woongelegenheden
toegelaten (= minimaal 15 wo/ha).
Enkel in functie van de verplichte realisatie van het sociaal objectief (sociale en
bescheiden woningen) kan afgeweken worden van de maximale bouwindex en
woondichtheid.
Binnen de zone zijn enkel grondgebonden woningen toegelaten. Minimaal 8
van de gerealiseerde woongelegenheden moeten ouderenwoningen zijn.
De toegelaten woningen mogen niet gericht zijn naar de stationsparking en er
dient een minimale bufferzone van 5 meter breed aangelegd te worden
grenzend aan de parking.
De plaatsing van de gebouwen moet steeds de ontsluiting en het rustig en
sereen karakter van de begraafplaats garanderen.
De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming,
geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand. De volledige
groenbuffer dient te worden aangeplant met streekeigen, opgaande beplanting.
De beplanting moet permanent zijn over de volledige oppervlakte van het
gebied en met de noodzakelijke verscheidenheid om de visuele bufferfunctie
ten volle te kunnen vervullen. Het betreft een dens groenscherm dat bestaat uit
een combinatie van hoog- en laagstammig groen. Fysieke afsluitingen zijn
toegelaten.
De bouwvolumes bestaan maximaal uit 2 bouwlagen. De kroonlijsthoogte mag
nooit hoger zijn dan 7 meter. De dakvorm is vrij.
De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter
afgeweken worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een
specifiek doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een
project gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.

Bijgebouwen en bergplaatsen.
De toegelaten bijgebouwen worden niet meegerekend in de bebouwingsindex
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voor deze zone.
- Bijgebouwen moeten opgericht worden achter (mogelijk aansluitend aan) het
hoofdgebouw op minimaal 3 m van de perceelsgrens. Bijgebouwen mogen ook
op de perceelsgrens gebouwd worden of gekoppeld worden aan andere
bijgebouwen. In de bijgebouwen zijn geen woonvertrekken toegelaten en ze
kunnen enkel dienst doen als opslag of berging.
- Een carport is toegelaten in de zijtuinstrook op minimaal 2 m achter de
voorgevel van de woning op minimaal 2 m van de perceelsgrens. De carport
mag ook op de perceelsgrens geplaatst worden als schakelelement.
- De oppervlakte van de bijgebouwen bedraagt maximaal 40 m² per perceel. De
maximale kroonlijsthoogte van de bijgebouwen is 3 m.
Ontsluiting / Publieke ruimte
-

Vandaag wordt de toegang via de Broekstraat gebruikt voor zowel bezoekers van de kerk als de begraafplaats. Deze parkeerdruk kan
opgevangen worden door de aanwezige stationsparking en de
padenstructuur. Er is nood aan een beperkt aantal parkeerplaatsen
op openbaar domein gelet op de bewonersdoelgroep. De regels met
betrekking tot toegankelijkheid moeten uiteraard gerespecteerd
worden.

Verblijfskarakter

De bestaande verbinding voor langzaam verkeer van de Broekstraat naar Tielendorp moet behouden blijven. Daarnaast is na herinrichting
van de stationsparking een trage verbinding noodzakelijk.

Trage wegen

-

Het woonproject moet uitgewerkt worden als een doodlopend woonerf dat
aantakt op de Broekstraat. Deze ruimte moet ontworpen worden als een
samenhangend geheel van publieke groene ruimte en publieke verharde
ruimte met verblijfskarakter. De inrichting van de publieke ruimte vormt een
wezenlijk onderdeel van de op te stellen ruimtelijke visie voor de zone.
De ontsluiting moet tevens de toegang tot het kerkhof verzekeren. De
ontsluiting van het kerkhof evenals de noodzakelijke ruimte voor erediensten
maakt een wezenlijk onderdeel uit van de op te stellen ruimtelijke visie.
Er moet een verbinding voor fietsers en voetgangers gerealiseerd worden
tussen de Broekstraat en Tielendorp.
Er moet een verbinding voor langzaam verkeer gerealiseerd worden tussen de
nieuwe insteekweg en de stationsparking.
Waar mogelijk moeten de bestaande hoogstammige bomen als structurerend
groen behouden worden in het ontwerp.
Er mogen maximaal 12 parkeerplaatsen voorzien worden op de publieke
ruimte. De parkeerplaatsen moeten aangelegd worden in kleinschalige
bestratingsmaterialen.
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Artikel 12 Zone voor plein.

Algemene bepalingen
Deze aaneensluitende zone is aangeduid als pleinzone die ingericht - Publieke verblijfsruimte
wordt met respect voor de historische context ervan. Het plein met
de omliggende bebouwing is sterk beeldbepalend voor het centrum
van Tielen. Zowel op verkeerskundig als ruimtelijk vlak wordt hier
gestreefd naar een verhoging van de leefbaarheid en
gebruikswaarde van het openbaar domein. Bepaalde lokale functies
zoals voorzieningen, handel, horeca, ... sluiten aan op deze zone.
Binnen deze zone situeert zich het oude gemeentehuis en de kerk
waarbij, bijkomend aan de typische pleinfuncties, de ruimtelijke en
functionele relatie tussen de omliggende woonzones en de semipublieke en publieke functies moet gerealiseerd worden.

De hoofdbestemming van de zone is publieke verblijfsruimte. Als ondergeschikte
bestemming is ruimte voor verkeer (gemotoriseerd verkeer en parkeerplaatsen)
toegestaan.
Bij tijdelijke afsluiting van gemotoriseerd verkeer kunnen hier nevenactiviteiten
(kermis, evenement, optreden, markt, …) plaats vinden.
Dit gebied wordt gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘Lijninfrastructuur’.

Bepalingen met betrekking tot inrichting
De zone moet ingericht worden als publieke verblijfsruimte in de - Plein zonder
vorm van een plein waar derhalve geen nieuwe constructies
constructies
wenselijk zijn.

Deze zone moet prioritair ingericht worden in functie van de verblijfs- en
woonkwaliteiten, waarbij het plein zowel ruimtelijk als functioneel in relatie staat
met de lokale voorzieningen en woningen, en in het bijzonder met de strategische
woonprojecten in de omgeving. Alle bebouwing is in principe verboden. Enkel
constructies eigen aan de inrichting en het gebruik van de ruimte
(fietsparkeerplaatsen, fietsstallingen, bushaltes, waterpartijen, zitmeubilair,
kunst…) kunnen toegelaten worden. Mogelijke uitbreiding of aanpassing van het
oud gemeentehuis is wel toegelaten.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie,
het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze
wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving.
In functie van een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling kaderend binnen het
mobiliteitsbeleid is het van belang dat binnen de ruimte één geheel/eenheid wordt
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gevormd waar bij de aanvraag minimaal moet voldaan worden aan de volgende
aspecten:
o Tielendorp vormt de hoofdverbinding voor gemotoriseerd verkeer door het
centrum van Tielen en kan ook zo ingericht worden overeenkomstig de
categorisering in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kasterlee. De
voorzieningen voor gemotoriseerd verkeer dienen hier zo veel mogelijk
geclusterd worden.
o Stationsplein wordt ingericht met het oog op de aanpalende voorzieningen
en sluit aan bij de verblijfsruimte rond de kerk en het gebouw op het plein.
De voorzieningen voor het gemotoriseerd verkeer zijn hier qua oppervlakte
en vormgeving ondergeschikt aan de vormgeving en oppervlakte van de
verblijfsruimte, waarbij de totaliteit van de zone één geheel vormt;
o De inrichting van de publieke ruimte moet de kerk en het gebouw op het
plein benadrukken als gezicht van het centrum. Eventuele beplanting mag
het oud gemeentehuis als herkenningspunt niet aan het oog onttrekken.
o De parkeervoorzieningen moeten geclusterd worden en afgestemd worden
op de noodzaak voor het ruimtelijk functioneren van het centrum.
o De inrichting moet maximaal ruimte geven aan de zwakke weggebruiker en
in het bijzonder wat betreft de oversteekbaarheid in de omgeving van de
kerk (minimaliseren van conflictsituatie). De inrichting dient te voldoen aan
de regels voor toegankelijkheid zodat de volledige zone bereikbaar is voor
andersvaliden.
o De inrichting moet zorgen voor een maximale doorloopbaarheid
aansluitend op de omliggende wegen en voetgangersdoorsteken.
o De inrichting moet een multifunctioneel gebruik van het plein toelaten.
o De inrichting moet het groene karakter en imago van toeristisch recreatieve
ruimte van Tielen weerspiegelen. De situering en types van groene
massa’s en ruimten zoals bomengroepen en –rijen en gazon moeten
terugkomen in het ontwerp.
o De inrichting moet voldoende ruimte voorzien voor mogelijke terrassen
aansluitend bij alle gebouwen rond het plein. Hierbij zijn transparante
schermen of vlonders voor afbakening niet toegelaten.

Het plein wordt opgevat als een vacante ruimte ten behoeve van de
gemeenschap. Het is ter beschikking van markten, foren enz. maar
ook voor de afwikkeling van ceremoniële parcours.
Op en rond de ruimte zijn een aantal parkeerplaatsen aanwezig die
behouden moeten blijven. De aanpalende winkels en functies
moeten de ruimte krijgen. De groene inrichting met wandelpaden
rond het historische gebouw geeft een meerwaarde en dient
behouden te blijven. Bij de ontwikkeling van verschillende
randfenomenen moet er telkens een link met het plein voorzien
worden voor trage weggebruikers. Zo is de ontsluiting van de
publieke functies richting plein belangrijk.
Pleinvorming van wand tot wand
De ruimte van de kerk langs het oude gemeentehuis tot tegen de
spoorlijn functioneert als de meest centrale plaats in Tielen. Door de
afwerking van de pleinwanden kan een geborgenheid ontstaan, een
meer besloten ruimte. Het oude gemeentehuis blijft het gezicht van
het plein, het herkenningspunt in het centrum. Verschillende functies
bevinden zich op en rond het plein of takken er op aan.

Onder transparante schermen worden schermen verstaan die in
hoofdzaak opgebouwd zijn uit glas met een minimale kader.
Schermen of afbakening door middel van lage groenstructuren
worden niet beschouwd als transparante schermen.
Een duurzame inrichting van het plein in al zijn aspecten kadert - Duurzame
inrichtingsprincipes.
binnen het groene, natuurlijke karakter van het dorp die er reeds
sterk aanwezig is (heuvelrug, netevallei, …) en de algemene
principes van duurzaamheid binnen het beleid van het
gemeentebestuur.

De afvoer van hemelwater op openbaar domein moet voldoen aan de principes
van de Vlarem met minimaal de toepassing van de dimensioneringscriteria
opgenomen in de wetgeving ter zake;
Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet aangegeven worden hoe
de elementen met betrekking tot duurzaam materiaal-, energie- en watergebruik
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terugkomen in het ontwerp. Deze drie elementen zijn gericht op een beperkt
onderhoud, een lange levensduur, een blijvende mooie uitstraling en een veilige
omgeving.
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Artikel 13 Zone voor Openbaar Nut.

Algemene bepalingen
In deze zone zijn enkel openbare gebouwen en gebouwencomplexen - Openbare gebouwen
en
van gemeenschapsvoorzieningen toegelaten.
gebouwencomplexen
van openbaar nut.

De hoofdbestemming van de zone is gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen.
Met het oog op een wijzigende maatschappelijke functie van kerkgebouwen en
publieke gebouwen zijn enkel in het kerkgebouw en het oud gemeentehuis ook
wonen, handel, horeca toegelaten.
Dit
gebied
wordt
gecategoriseerd
onder
‘gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen’

de

gebiedsaanduiding

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
In functie van een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling is het van belang dat er
binnen de gehele zone één ruimtelijk geheel/éénheid wordt gevormd. Bij de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet de juiste afmeting van de zone,
de bestaande bebouwing en verharding evenals de bestaande groenstructuren
worden aangegeven.

De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden
toegelaten ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de
initiatiefnemer of het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk.

- Maximale afstemming
op omgeving.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie
van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact
betreft verenigbaar zijn met de omgeving en voldoen aan de volgende
voorschriften:
Deelgebied I Kerk, begraafplaats, oud gemeentehuis

De bestaande zone achter de kerk is tot op heden in gebruik als - Afstemming op gebruik
begraafplaats. Deze typische configuratie als ‘hof bij de kerk’ is
mogelijk op termijn niet houdbaar gelet op de beschikbare ruimte en - Alternatieven toelaten
de evoluerende wetgeving met betrekking tot de inrichting en het
voor de toekomst
beheer van begraafplaatsen. Om dit te ondervangen word er nu
reeds voorzien dat bebouwing op termijn mogelijk is.

-

De inrichting en gebruik gericht op de kerk en de aanpalende begraafplaats is
toegelaten.
Binnen het bestaande volume kan het kerkgebouw en het oud gemeentehuis
een andere toegelaten bestemming krijgen. Hierbij dient het gebouw als
gezicht van het plein en herkenningspunt in het centrum behouden blijven.
Na eventuele herlocalisatie van de begraafplaats mag de zone voor maximaal
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40 % bebouwd worden.
- Er zijn 2 bouwlagen toegestaan met accenten tot 3 bouwlagen voor maximaal
30 % van de bebouwbare oppervlakte.
- De keuze van de dakvorm is vrij. In geval van hellende daken is de maximale
dakhelling 45 graden.
- Alle zichtbare gevels van de bouwvolumes zijn evenwaardig qua
materiaalgebruik.
- De privacy en woonkwaliteit van de aanliggende woningen moet
gerespecteerd worden. Een afstand van 3 meter tot de laterale perceelsgrens
is verplicht bij gebouwen met 2 bouwlagen en 5 meter bij gebouwen met 3
bouwlagen.
- De omliggende niet bebouwde oppervlakte mag ingericht worden als publieke
ruimte aansluitend op het kerkplein. De noodzakelijke parkeerplaatsen voor
publieke functies mogen voorzien worden.
- Minimaal 10 % van de niet bebouwbare ruimte moet een groene niet verharde
publiek toegankelijke inrichting krijgen die qua beeldvorming en
materiaalgebruik aansluit bij de inrichting van het aanpalende strategisch
woonproject.
Deelgebied II Gemeenschapsvoorzieningen
-

-

-

De zone mag voor maximaal 60 % bebouwd worden.
Er zijn 2 bouwlagen toegestaan met accenten tot 3 bouwlagen voor maximaal
30 % van de bebouwbare oppervlakte.
De keuze van de dakvorm is vrij. In geval van hellende daken is de maximale
dakhelling 45 graden.
De bebouwing wordt gericht naar de omliggende publieke ruimte. Hierbij zijn
alle gevels van de bouwvolumes evenwaardig en dit zowel naar
materiaalgebruik als in functie van representatie.
Parkeervoorzieningen zijn toegelaten met het oog op de publieke functie in de
gebouwen.
De privacy en woonkwaliteit van de aanliggende woningen moet
gerespecteerd worden. Een afstand van 3 meter tot de laterale perceelsgrens
is verplicht bij gebouwen met 2 bouwlagen en 5 meter bij gebouwen met 3
bouwlagen.
Minimaal 20 % van de niet bebouwbare ruimte moet een groene niet verharde
publiek toegankelijke inrichting krijgen die qua beeldvorming en
materiaalgebruik aansluit bij de omgeving.

Deelgebied III School
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-

-

-

De zone mag voor maximaal 60 % bebouwd worden.
Aangezien de bestaande schoolgebouwen een grote plafondhoogte hebben
per bouwlaag wordt de maximale kroonlijsthoogte op 10 m en de maximale
nokhoogte op 16. m vastgelegd.
De keuze van de dakvorm is vrij. In geval van hellende daken is de maximale
dakhelling 45 graden.
De bebouwing wordt gericht naar de omliggende openbare ruimte. Hierbij zijn
alle gevels van de bouwvolumes evenwaardig en dit zowel naar
materiaalgebruik als in functie van representatie.
Parkeervoorzieningen zijn toegelaten met het oog op de publieke functie in de
gebouwen.
De privacy en woonkwaliteit van de aanliggende woningen moet
gerespecteerd worden. Een afstand van 3 meter tot de laterale perceelsgrens
is verplicht bij gebouwen met 2 bouwlagen en 5 meter bij gebouwen met 3
bouwlagen.
Minimaal 10 % van de niet bebouwbare ruimte moet een groene niet verharde
publiek toegankelijke inrichting krijgen die qua beeldvorming en
materiaalgebruik aansluit bij de omgeving.

Deelgebied IV Stationsparking
De deelzone moet ingericht worden als parkeervoorziening gerelateerd aan het
station van Tielen.
De inrichting van de parkeerplaatsen,al dan niet verharde bermen,
grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de
wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de
beplantingen, de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden en
hulpposten, de geluidswerende constructies zijn toegelaten.

-

De zone is niet alleen bestemd voor parkeren maar kan deze ook
ondersteunend werken aan de kern door bijvoorbeeld andere
activiteiten zoals een markt of festiviteiten hier periodiek te laten
doorgaan.

-

-

De zone mag volledig uitgewerkt worden als publiek toegankelijke
parkeerplaats.
Binnen de zone is bebouwing toegelaten tot maximaal 20 % van de zone. De
bebouwing mag maximaal 2 bouwlagen hoog zijn met vrije dakvorm. De
bebouwing kan enkel een bestemming van openbaar nut of
gemeenschapsvoorzienig krijgen al dan niet dienstig aan het treinverkeer of
werking van het spoor.
De privacy en woonkwaliteit van de aanliggende woningen moet
gerespecteerd worden. Een afstand van 3 meter tot de laterale perceelsgrens
is verplicht.
Maximaal 20% van de zone mag gebruikt worden als stapelplaats of opslag
van materiaal tot maximaal 3 meter hoogte. In dit geval dient verplicht een
groenscherm aangeplant te worden die de stapelplaats visueel afschermt van
de omgeving.
De parking moet minimaal één ontsluiting hebben voor gemotoriseerd verkeer
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naar de dichtstbijzijnde openbare weg.
- De parking moet via trage wegen ontsloten worden naar het aanpalende
strategisch woonproject.
- Minimaal 10 % van de zone moet een groene niet verharde publiek
toegankelijke inrichting krijgen die qua beeldvorming en inrichting aansluit bij
de omgeving.
- Op het terrein moeten de noodzakelijke voorzieningen getroffen worden met
betrekking tot de waterhuishouding in overeenstemming met de terzake
geldende wetgeving.

/

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT02F-08465.12 kern Tielen

oktober 2012

pag. 112/112

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Tielen”

Informatief
Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 14 Zone voor weginfrastructuur.

Bepalingen met betrekking tot bestemming
Deze zone slaat op de verkeers- en vervoersinfrastructuur van lokaal niveau.

Bestemmen als zone
voor
weginfrastructuur.

Deze zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van de weg,
fiets- en voetpaden, inclusief nutsvoorzieningen.
Dit gebied wordt gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘lijninfrastructuur’.

/epalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De inrichting van deze zone dient de vooropgestelde wegencategorisering te bewerkstelligen alsook de aanhorigheden.

Inrichten volgens
wegencategorisering.

Onder de aanhorigheden wordt verstaan: al dan niet verharde
bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de
wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de
beplanting,
de
veiligheidsuitrustingen,
de
geluidswerende
constructies.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de
aanleg, het functioneren of aanpassing van de verkeers- en vervoersinfrastructuur
en aanhorigheden, volgens de wegencategorisering.
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de
ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren,
leidingen, telecommunicatie infrastructuur, openbaar vervoer, lokale dienstwegen
en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.
Bij de inrichting van deze wegen ligt de nadruk op de ontsluiting van de
aangelande functies. Het doorstroomcomfort is hier van ondergeschikt belang.
De afvoer van hemelwater op openbaar domein moet voldoen aan de principes
van de Vlarem met minimaal de toepassing van de dimensioneringscriteria
opgenomen in de terzake geldende regelgeving;
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Artikel 15 Verbinding voor langzaam verkeer

Bepalingen met betrekking tot bestemming
Deze aanduiding slaat op de verkeers- en vervoersinfrastructuur van lokaal niveau. Om functionele relaties te leggen worden o
verschillende plaatsen verbindingen gerealiseerd voor de zwakke
weggebruiker. De pijlen duiden indicatief aan welke plaatsen met
elkaar moeten verbonden worden.

Bestemmen als zone
voor
weginfrastructuur.

De grafische aanduiding geeft aan dat in de onmiddellijke omgeving een
verbinding voor langzaam verkeer moet aangelegd, onderhouden en beheerd
worden.
De grafische aanduiding is een ‘overdruk’ over de voorziene grondkleur.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De inrichting van deze zone dient de vooropgestelde wegencategorisering te bewerkstelligen alsook de aanhorigheden.

Inrichten volgens
wegencategorisering.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de
aanleg, het functioneren of aanpassing van de langzaam verkeer verbinding.
De verbinding wordt uitgevoerd op een wijze dat enkel niet-gemotoriseerd verkeer
gebruik kan maken van de infrastructuur.
Als verharding komen enkel materialen in aanmerking die een hoog rijcomfort
bieden voor fietser en voetganger (geen kiezel of granulaten).
De minimale breedte van de verbinding is 1,5 meter tenzij dit door bestaande
bebouwing niet mogelijk is.
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Artikel 16 Zone voor spoorinfrastructuur

Algemene bepalingen
Onder aanhorigheden van spoorwegen
wordt
verstaan: spooruitrustingen zoals sporen, bovenleidingen, seininrichting,
kabelwerken, alle grond- en kunstwerken voor de realisatie van de
dragende structuur, alle gebouwen en andere constructies, met
noodzakelijke toegangswegen, die verband houden met het
onderhoud en de exploitatie van de spoorlijn zoals tractieonderstations, sectioneerposten, seinposten, onderhoudsplatformen,
dienstlokalen, communicatie, alle voorzieningen op het gebied van
veiligheid en eventuele ventilatie zoals evacuatieschachten,
afsluitingen, ventilatie-uitrustingen, de infrastructuren voor de
afwatering van de spoorbedding zoals grachten, duikers,
pompstations.
Eventueel stopplaatsen/treinstations, voor zover die in de
aangeduide strook te lokaliseren zijn en voor zover hiertoe beslist
wordt.

Spoorinfrastructuur en Dit gebied is bestemd voor spoorinfrastructuur en aanhorigheden.
aanhorigheden.
Gebiedscategorie: Lijninfrastructuur.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.

Uit voorafgaande werkvergaderingen en adviezen die daarin geformuleerd werden, blijkt dat er een minimum afstand
gerespecteerd moet worden tot de spoorwegbedding voor gebouwen
en hoogstambomen.

Werken
voor
de
aanleg,
het
functioneren en de
aanpassing
van
spoorinfrastructuur en
aanhorigheden.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de
aanleg, het functioneren of de aanpassing van spoorinfrastructuur en
aanhorigheden.
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de
ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren,
leidingen, telecommunicatie-infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale
dienstwegen, ventwegen, recreatienetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd
verkeer toegelaten.

Afstandsregels
tot Binnen een afstand van 2.50 m tot de vrije rand van de spoorwegbedding mogen
spoorwegbedding voor geen bebouwing of constructies voorkomen, met uitzonderling van constructies
bebouwing
en eigen aan de inrichting en het beheer van de spoorweg.
hoogstambomen.
Binnen een afstand van 6.00 m tot de vrije rand van de spoorwegbedding mogen
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geen hoogstambomen aangeplant worden.
Binnen een afstand van 20.00 m van de vrije rand van de spoorwegbedding
mogen geen brandbare stoffen gestapeld worden.
Dakbedekkingen van stro of andere brand ontvlambare stoffen, graanmijten of
Ongebruikte gronden stapels brand-of ontplofbare stoffen zijn steeds verboden binnen een ruimte van
integreren
in
de 20.00 me
omgeving.
Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de spoorinfrastructuur
gebruikt worden, worden op een kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de
omgeving.

Essentiële aspecten

In de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een project dat een deel van het gebied beslaat, moet aangegeven
worden
wat
met
het
overige gedeelte gebeurt.
De
vergunningverlenende overheid moet aan de hand van de aanvraag
kunnen oordelen of het nog niet benutte deel lange tijd onbenut zal
blijven voor spoorinfrastructuur en wat er tussentijds mee zal
gebeuren.
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