Bijzonder plan van aanleg nr. 1 b – Villawijk (Stationswijk).
Ref. : D 4044/4B (KB 10 juli 1963)
Stedenbouwkundige voorschriften:
Artikel 1:
Materialen en kleuren van de buitenmuren.
AI de zichtbare delen van de voor- zij- en achtergevels evenals de overige buitenmuren, van
ieder gebouw of gebouwcomplex, zijn uit te voeren in gelijkaardige materialen.
Zijn verboden: zenderstenen, betonplaten en andere cementprodukten of cementbezetwerk,
evenals alle helschreeuwende gekleurde materialen zoals bekleding in glas produkten, granito
of dergelijke. Het verven der muren met helle tinten is niet toegelaten (het kalken der muren is
niet verboden).
Artikel 2:
Daken en dakbedekkingen.
AI de gebouwen zullen voorzien worden van een schuine dakbedekking waarvan de helling zal
begrepen zijn tussen de 45° en 60°.
Zijn verboden: (voor dakbedekkingen) cement en asbestprodukten evenals alle
helschreeuwende blinkende tinten. (verniste pannen kunnen toegelaten worden).
Artikel 3:
Afsluitingen der voortuinen.
a) op rooilijn: tussen de voortuinen en de openbare wegen.
b) tussen de gebuureigendommen in de voortuinen.
Uit te voeren in draadafsluiting en versterkt op voldoende afstand door stijltjes. Deze afsluiting
zal maximum vijftig centimeter hoogte mogen hebben en zal begroeid worden door
klimopplanten. De ingangen zullen vrij blijven.
Artikel 4:
Afsluitingen der hoven.
a) tussen de voortuinen en hoven
b) tussen de gebuureigendommen (in de hoven)
c) op de rooilijn tussen de hoven en openbare wegen.
Uit te voeren in levende hagen.
Artikel 5:
Publiciteit.
Het aanbrengen van reclame is verboden (uithangborden, lichtreclame en dergelijke).

Artikel 6:
Strook voor open bebouwing (villa's).
De percelen zullen ieder een minimumbreedte naar straatzijde hebben van achttien meter. De
gebouwen zullen tenminste vier meter van de scheidingslijn der erven moeten blijven (acht
meter minimum afstand tussen de gebouwen).
Het oprichten van dubbele villa's is toegelaten, doch in dit geval dient de minimumbreedte van
het perceel op zesentwintig meter gebracht te worden en mag de minimum afstand van 8 meter
tussen de gebouwen (gekoppelde) wegvallen. De villa's zullen gelijktijdig, onder zelfde gabarit
en met materialen van gelijkaardige vorm en kleuren geschikt worden, teneinde een
samenhangend architecturaal geheel te vertonen.
De villa's zullen als woongelegenheid gebruikt worden bij uitzondering van alle handels- en
nijverheidsactiviteit Uitzondering kan gemaakt worden voor de gebouwen op het plan als
mogelijke handelsuitbatingen aangegeven'(zie onderstaande verklaring). Aan laatstgenoemde
gebouwen welke in geen geval als drankgelegenheid mogen gebruikt worden, zal in
tegenstelling met Art. 5 een handelsreclame mogen aangebracht worden van maximum twee
vierkante meter per handelsinrichting.
Autobergplaatsen voor privaat gebruik mogen bij de woongelegenheden voorzien worden.
De gebouwen zullen maximum een verdieping (buiten het gelijkvloers) hebben
overeenstemmende met de maximum hoogte van 7,50 m (afstand van het peil midden van
verharding van openbare weg tot aan de onderkant van de kroonlijst).
Bestaande gebouw aangeduid met letter A, wanneer deze eventueel zou behouden blijven,
mag dit hersteld en verbouwd worden, maar zal binnen de aangegeven bouwzone blijven, en
op minstens vijf meter van de scheidingslijn der erven. Wanneer dit gebouw verdwijnt, zal de
bouwdiepte voor de nieuw op te richten gebouwen terug op vijftien meter gebracht worden, dit
vanaf de verplichte bouwlijn. Zelfde voorwaarden zoals voorzien voor de gewone villabouw.
Het gebouw op het perceel met letter B zal dienen aangepast aan het reeds bestaande
gebouw. (aansluiten)
Artikel 7:
Strook voor bijgebouwen:
Bijgebouwen zullen mogen opgericht zonder verdiep in deze zone. Is van toepassing Art. 1
Materialen en kleuren, Art. 2 Daken en dakbedekkingen. Aan te passen in volume aan de
reeds bestaande aanpalende gebouwen zonder verdieping insgelijke met zelfde materialen.
Artikel 8:
Voortuinstroken.
Te voorzien met lage beplantingen (gras en doorlevende planten) met een maximum hoogte
van een meter - bij uitzondering van de nodige wegjes.
Artikel 9:
Autobergplaatsen.
In de strook van koeren en hovingen kan het oprichten van een autobergplaats toegestaan
worden, onder volgende voorwaarden;
Het gebouw zal dienen opgericht op minimum vier meter achter de bouwstrook en op minimum
0,60 m van de erfscheidingen. Indien deze op de scheidingslijn der erven opgericht wordt, met
aansluiting van de autobergplaats van de gebuur, kan dit toegestaan worden op voorwaarde
dat deze gezamenlijk opgetrokken worden in dezelfde bouwstijl en met materialen van
gelijkaardige vorm en kleuren.
Deze autobergplaatsen zullen volgende afmetingen hebben: max. lengte : zeven meter;
breedte : vier meter; hoogte : tot kroonlijst twee meter en zestig centimeter; hoogte tot nok: vijf

meter. Nochtans mogen er autobergplaatsen, zonder verdiep opgericht worden binnen de
bouwzone nevens het hoofdgebouw, deze moeten minimum 0,60 m van de scheidingslijn der
erven blijven en op minimum acht meter van de voorbouwlijn.
Artikel 10:
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen kunnen wat betreft de hoogte,
breedte en diepte der gebouwen, afwijkingen aan bovenstaande voorschriften worden
toegestaan door de Minister van Openbare Werken en Van Wederopbouw of door zijn
afgevaardigde.

