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Provincie Antwerpen 

Gemeente  Ravels  (Weelde) 

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW 

van grond gelegen Koning Albertstraat 

sectie A , nrs. 305/f/deel, k/deel, 308 c/2 en z  
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voor kavels 1 tot 5. 

 

Gevoegd bij het advies van de 

gemachtigde ambtenaar van 

(102/157(1))  

Vergunning verleend dooi 
het Schepencollege in zitting 
van 	22 JAR....1982...__ 
0e Secretarltt _,_---De Buremeester, 



Artikel 1. 	ALGEN ,NE BEPALINGEN 

1.01.  TERMINOLOGIE 

Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan 
onder : 

1) aaneengesloten gebouw 	gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceels-
grens zijn geplaatst ; 

2) achtergevelbouwlijn ë grens tussen de strook voor hoofdgebouwen en de 
strook voor binnenplaatsen en tuinen ; 

3) bouwvrije voortuinstrook : strook grond met een bepaalde diepte, gele-
gen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn ; 

4) bouwvrije zijtuinstrook : strook grond meteen bepaalde breedte, gele-
gen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van. 
een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw en waarvan de diepte gelijk 
is aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen ; 

5) dakbasis : denkbeeldig vlak dat de beide vlakkén van een zadeldak in hun 
onderste zijde evenwijdig met de nok snijdt ;- 

6) dakvenster : uit het dakvlak vooruitspringend venster ;' 

7) gegroepeerde bebouwing : bebouwingswijze waarbij kleine groepen van ge-
lijkvormige gebouwen, huizenblokken genaamd, worden afgescheiden door 
bouwvrije zi jtuinstroken 

8) gekoppelde bebouwing bebouwingswijze waarbij twee gelijkvormige gebou-
wen worden geplaatst op dezelfde zijgrens van een perceel, en op een- 
zelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen ; 

9) huizenblok : groep v::L wee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met 
een kopgebouw is afgewerkt 

10) kopgebouw : gebouw aan eon dor uiteinden van een huizenblok en waarvan 
de vrijstaande zijgevel els een voorgevel is afgewerkt ; 

11) uitbouw : uitr,l :.,ngend.-  aanbouwsel. zonder bovenverdieping 

12) voorgevelbouwlijn : denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuin-
strook samenvalt met de rooilijn, en op de andere plaatsen de grens 
vormt tussen de voostuinstrook en de bouwstrook ; bij hoekkavels ligt ze 
aan de smalste zijde van de kavel ; 

13) vrijstaande gevel : gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt 
gebouwd ;- 

14) vrijstaand gebouw ô gebouw waarvan de beide zijgévels op een minimale 
afstand van de perceeisgren_zen zijn geplaatst ; 

15) zadeldak : dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke 
lengte en die in een nok samenkomen. 
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Artikel 1. 	Algemene bepalingen (vervolg) 

1.02.. DRAAGWIJDTE VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

De onderhavige voorschriften hebben slechts betrekking op woningbouw. 
Voor de percelen die een andere bestemming bekomen zal de bouwaanvraag 

door het College van Burgemeester. en Schepenen,• overeenkomstig de procedure 
steunend op artikel 45 van de wet van 29 maart 1962, voor advies aan de ge-
machtigde ambtenaar worden bezorgd .: 

1.03. INTERPRETATIES VAN DE STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Indièn er in de strook voor hoofdgebouwen meer dan een mogelijkheid 
is voorzien wat de voorgevelhoogte, cie dakhelling of de te verwerken mate-
rialen betreft, of indien. in die strook geen bepaalde kleur voor het mate-
riaal van gevels of van dakbeèekkin_gen is voorgeschreven, zullen de voorge-
velhoogte, de dakhelling en het .nokpeil, alsmede de aard eis de kleur van de 
aangewende materialen voor  Envois  en dakbedekking, zoals voorzien in de bouw-
aanvraag waarvoor het eerst vergunning wordt afgegeven, voor het gehele hui-
zenblok waarvan het vergunde gebouw c€:el uitmaakt bindend zijn. 

1.04. AFWIJKING VAN DE STEDEEO W?:UNîIGE VOORSCHRIFTEN 

Indien er in een huizenblok reed, een gebouw bestaat dat werd opgericht 
overeenkomstig' een vergunning afgegeven door de daartoe bevoegde overheid, 
zullen de overige gebouwen op te richten in dat blok, zo nodig in afwijking 
van de onderhavige voorschriften, aan dat bestaande gebouw moeten worden aan-
gepast wat de voorgevelhoogte, do kleur van het gevelmateriaal, de dakvorm 
(helling en nokpeil) en de dakbedekking (aard en kleur) betreft. 

1.05. ALGEMEEN GELDENDE VOOR "HR'I TEN 

1° DAKVENSTERS 

 

     

a) Op vrijstaande gebcuwea 	steeds toegelaten. 

b) Op aaneer_gesîsten gebouwen er kopgebouwen 

1) Gevallen waarin opric  :.tí  ig i;s toegelaten 
- op het achterace dak-J-1 	s' eeás toegelaten ; 

op het driehoekige dakvlak van een schilddak : steeds verboden ; 

- op het voorste dakvlak ë  •slechts toegelaten indien de dakhelling 

40° overschrijdt. 

2) Plaats van oprichting 
op 0,40m uit de ani j li jn van het gevelvlak met het dakvlak en op 
minimum 1m afstand van de scheidsmuren en vande vrijstaande zij-
gevel., 

Afmetingen ; 
- maximumbr. eelt e : 2/3 van de gevelbreedte met een maximum van 6112;: 

per dakvenster en een or_ücr_3rge afstand van minimum 2m ; 
maximumhoogte (bovenkant kroonlijst) : de helft van de dakhoogte 
van het hoofdgebouw. 
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Artikel 1. 	Algemene bepalingen 

1.05. Algemeen geldende voorschriften (vervolg) 

2° KROONLIJSTEN 

a) Bij vrijstaande bebouwing : lijstgoot is niet verplicht. 

b) Bij aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen : 
behalve de topgevels moeten alle vrijstaande gevels die vanaf de open-
bare weg zichtbaar zijn en die niet op de perceelsgrens zijn geplaatst, 
worden voorzien van een lijstgoot met een overstek van : 

- 0,50m aan de voorgevel van een hoofdgebouw ; 
- 0,20m à 0,50m aan de overige gevels. 

30 UITSPRONGEN UIT HET GEVELVLAK 

A. Bij aaneengesloten, gegroepeerde of gekoppelde bebouwing : 

1) uit de voorgevel : 
onder voorbehoud van de„eventuele beperkingen opgelegd door de be- 
heerder van de weg of door de plaatselijke overheid : 
a) Erkers, balkons : maximum uitsprong 0,50m op minimum 2,50m boven 

het trottoirniveau en op minimum 0,50m afstand van het verlengde 
van elke scheidsmuur 

b) Luifels : maximum uitsprong 1m op minimum 2,50m boven het trot-
toirniveau 

2) uit de vrijstaande zijgevel 
alle uitsprongen zijn toegelaten'voor zover zij zich niet in de 
bouwvrije zijtuinstrook bevinden ; 

3) uit de achtergevel : 
a) Terrassen, balkons : maximum uitsprong uit de strook voor hoofd-

gebouwen, 2m op minimum 2m afstand van elke perceelsgrens ; 
b) Erkers : uitsprong uit de strook voor hoofdgebouwen is verboden. 

B. Bij vrijstaande bebouwing : 

alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in een bouw-
' vrije strook bevinden. 

X.67 	 11-1c. 
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Artikel 1, 	Algemene bepalingen 

1.05. Algemeen geldende voorschriften (vervolg) 

4° ERFSCHEIDINGEN 

a) Verplichte afsluitingsmuur (aangeduid op het plan) : moet terzelfder-
tijd als het hoofdgebouw worden opgericht met een hoogte van 2m en uit-
gevoerd worden in gevelsteen, afgedekt met verglaasde muurkappen, na-
tuursteen of ezelsrug. 

b) Facultatieve afsluitingsmuren tussen de erven onderling en tussen een 
erf en de openbare weg. 

Behoudens andersluidende bepalingen in het(de) volgend(e) artikel(en) 
1) in de voortuinstrook : muurtje'in gevelsteen, waarvan de hoogte, be-

houdens de posten naast de ingangen, 0,40m niet overschrijdt ; 

2) in de zijtuinstrook 
- indien zichtbaar vanaf de openbare weg : muurtje in gevelsteen met 
• een maximumhoogte van 0,40m ; 
- indien niet zichtbaar vanaf de openbare weg, na volledige bebouwing 

van het betrokken bouwblok : muur in baksteen of in betonplaten 
met een maximumhoogte van 2m ; 

3) in de strook voor binnenplaatsen en tuinen : 
bij vrijstaande bebouwing : verboden ; 

- bij gekoppelde bebouwing en bij kopgebouwen : een afsluitingsmuur 
in baksteen is toegelaten in het verlengde van de sch,eidsmuur van 
het ho.ofdgebc ~w tot een maximumhoogte van 2m. De uitvoering in 
betonplaten is toegelaten voor zover de constructie niet vanaf de 
openbare weg zichtbaar is of althans zal zijn na de volledige be-
bouwing van het betrokken bouwblok ; 

- bij gegroepeerde of aaneengesloten bebouwing behalve de kopgébou-
wen : afsluitingsrauren :'.n baksteen met een maximum hoogte van 2m 
zijn'teegelaten op alle perceelsgr.enzene De uitvoering in beton-
platen is toegelaten. v^o': zever de constructie niet vanaf de open-
bare weg zichtbaar is of althans zal zijn na de volledige bebouwing 
van het betrokken bouu'.-lok,. 

5° HELLENDE  OP- •EN AFRITTEN 

a:) In de voor- en zijtuinstroken 	verboden. 

b) In de strook voor binnenplaatsen eh tuinen : 
- afritten toegelaten ; 

opritten toegelaten op minirum 3m afstand van de perceelsgrens en met 
een maximumhoogte van 1,Cm beven het trottoirniveau0 

6° WIJZIGING VAN HET BODEMRELIEF 

In de bouwvrije voor- en zijtuinstroken is een wijziging van het bodem-
religf slechts toegelaten voor zover het maaiveld niet hoger of lager 
gebracht wordt dan het trottoirniveau„ 

VIII.81 	 V-1 d. 
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Artikel 1. 	Algemene bepalingen 

1.05. Algemeen geldende voorschriften (vervolg) 

7° VELLEN VAN BOMEN 

De ontbossing en het vellen van bomen kan slechts ,worden toegelaten voor 
zover zulks noodzakelijk is met het oog op de oprichting van de gebouwen 
en het nemen van toegang tot die gebouwen. 

8° AUTOGARAGES IN DE BOUWVRIJE STROKEN 

Behoudens andersluidende bepalingen in het(de) volgend(e) artikel(en) 
mag in de bouwvrije zijtuinstrook of binnen de eerste 10m van de strook 
voor binnenplaatsen en tuinen een autogarage gekoppeld worden opgericht 
die, voor zover niet anders op het plan aangeduid, voldoet aan de vol-
gende voorwaarden : 

a) Plaatsing 

1) In de zijtuinstroken 
- De voorgevel op minimum 5m uit de voorgevelbouwlijn ; de achter  

gavel  op een afstand uit de voorgevelbouwlijn die niet groter mag 
zijn dan de diepte van de aanpalende bouwstrook. 

- Een zijgevel op de perceelsgrens. 
2) In de strook..voor binnenplaatsen en tuinen 
- Voorgevel binnen de eerste 10m van de strook voor binnenplaatsen 

en tuinen. . 
- Maximumbreedte 3m ; maximumdiepte 6m. 
-• Fen zijgevel op de perceelsgrens.  

Bo  u,Aihoo et e 

Ge::'eten van het trottoirníveau tot de bovenkant van de kroonlijst : 

c) 	C'e=: e 1 mat erialen 

- Gevels zichtbaar vanaf de openbare weg : rode gevelsteen. 
- Overige gevels : baksteen. 

d) Dakvorm 

Plat dak. 

NOTA 

De oprichting van een autogarage in de bouwvrije zijtuinstrook of de eerste 
10m van de strook voor binnenplaatsen en tuinen kan, indien niet op het plan 
voorzien, slechts worden toegestaan op voorwaarde dat 
1) de plaatsing op de perceelsgrens van afzonderlijke bijgebouwen op het per-

ceel is toegelaten ingevolge de voorschriften vervat in het(de) volgende 
arti:;:p 1(en) ; 

2) dor de aanvrager een door de eigenaar van het aanpalende perceel, op de 
zijgrens waarvan de autogarage zal worden opgericht, ondertekende verkla-
ring wordt voorgelegd waaruit blijkt : 
- dat hij kennis heeft van het bouwplan van de aanvrager ; 
- dat het hem bekend is dat,, aan hem of zijn' recheverkrijgenden, de ver-

plichting zal worden opgelegd tot plaatsing op dezelfde bouwlijn van 
,een autobergplaats of af sluitingsmuur-met poort uitgevoerd in hetzelfde 
gevelmateriaal. 

V=1e. 
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Artikel 1. 	Algemene bepalingen 

1.05. Algemeen geldende voorschriften (vervolg) 

9° PARKEERRUIMTE 

a) Bepaling van de vereiste stallingscapaciteit 

Binnen de grenzen van het perceel waarop een gebouw wordt opgericht 
en binneneea-.bouwstrook dient tegelijkertijd een parkeerruimte te 
worden voorzien met de volgende minimale stallingscapaciteit 
1) één personenwagen per woning voorzien in het op te richten gebouw ; 
2) één personenwagen per 50 m2 of fractie van 50 m2 vloeroppervlakte 

van alle lokalen bestemd voor of betrekking hebbend op een handels-
exploitatie. 

OPMERKINGEN  

I. Voor de vaststelling van de voormelde vloeroppervlakte wordt geen reke-
ning gehouden met ondergrondse lokalen.  

II. Indien het niet mogelijk is of niet wenselijk is de vereiste parkeerruim-
te geheel of gedeeltelijk op het bouwperceel te voorzien, kan, op eens-
luidend advies van de gemachtigde ambtenaar, door het College van Burge-
meester en Schepenen vergunning worden verleend om de parkeerruimte 
binnen een bouwstrook aan te leggen.op een perceel of te voorzien in 
een gebouw dat gelegen is of zich bevindt in een straal van vierhonderd 
meter, gemeten vanaf de grenzen van het bouwperceel, en waarover de 
aanvrager de beschikking heeft hetzij in eigendom, hetzij ingevolge 
overeenkomst.  

III. Indien de vereiste parkeerruimte, zoals bepaald onder de punten 1 en 2 
hierboven, geheel of gedeeltelijk niet kan of mag worden aangelegd, 
zal door de aanvrager een belasting of compensatoire vergoeding aan 
het gemeentebestuur moeten worden betaald naar rato van de ontbrekende 
parkeerruimte, zodra die belasting of vergoeding is vastgesteld door de 
gemeenteraad en goedgekeurd door de hogere overheid. 
In afwachting daarvan is het onderhavige lid niet van toepassing. 

b) Voorwaarden waaraan de parkeerruimte moet voldoen 

1) Minimale afmetingen penwagen  

a) voor boxengarages : 5m x 2,75m x 1,80m hoogte ; 

b) voor afgesloten ruimten : 4,50m x 2,25m x 1,80m hoogte 

c) in open lucht : 5,50m x 2,50m. 

2) Inrichting  

Elke parkeerplaats moet aan de toegangsweg grenzen. 
Bij wijze van uitzondering is het evenwel toegelaten bij woonge-
bouwen parkeerplaatsen te voorzien die slechts kunnen worden inge- 
nomen na eventuele verplaatsing van één ander autovoertuig. 

III.76 	 V-1f. 



Artikel 2 PERCELEN BESTEMD VOOR VRIJSTAANDE BEBOUWING 
(Nrs. 1 tot 5 ) 

  

       

       

       

2.01.  STROOK VOOR HOOFDGEBOUWEN Diepte 1? m, gemeten vanaf de 
voorgevelbouwlijn, gelegen o 
6.  m uit de rooi ijn• .B.. 28.11.55.;  

1° BESTEMMING 

   

Eengezinshuizen. 

2° BEBOUWINGS';-JIJZE  

     

 

Vrijstaand. 

      

3° PL_ATSING VAN DE GEBOUWEN 

    

          

a) Voorgevel 

      

      

Een zijde van de kleinste rechthoek waarin het gebouw, met 
inbegrip van de uitsprongen, kan worden ingeschreven moet 
ofwel samenvallen met de voorgevelbouwlijn, ofwel zich be-
vinden in een strook van 3m diepte, gemeten vanaf die bouw-
lijn, en ernee evenwijdig zijne 

b) Achtergevel 
Op minimum 8m achter de voorgevel en binnen de bouwstrook. 

c) Zijgevels 
Op minimum 3m afstand van de zijgrens van het perceel. 

4° AFMETINGEN VAN DE GEBOUWEN 

a) Voorgevelbreedte 
Minimum 7m ~ 

b) Bouwhoogte 
Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de 
kroonlijst of de onderkant van de dakoverstek : maximum 7m. 

5° WELSTAND y,1N DE GEBOUWEN 

a) Dakvorm 
Schuin dak met een helling van minimum 25° en maximum 60°e 
Plat dak is toegelaten op uitbouwen. 

b) Materialen 
1) voor gevels 

Alle gevels in gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering 
in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur. 

2) voor bedekking van de schuine daken 
Ofwel pannen, 
ofwel rechthoekige leien in .horizont.ale rij.çn.. 
ofwel riet 
ofwel, voor flauw hellende daken., dakvilt. 

IX/79 Y-3a/1 



Artikel 2 Percelen bestemd voor vrijstaande. bebouwing (vervolg) 

2 	• 
.02, STROOK VOOR BIND NPL_ATSEN EN TUINEN 

I 
 Tussen de strook voor 
hoofdgebouwen en de 
achtergrens van het 
perceel. 

I° BEBOUWING 

Bergplaatsen en hokken waarvan de gezamenlijke oppervlakte 
10 % van de perceelsoppervlakte niet overschrijdt. 

PLALTSING VIN DE GEBOUWEN 

a) Gevel gericht naar het hoofdgebouw 
Op minimum 10m uit de achtergevelbouwlijn (behoudens die 
van de autogarages voorzien in art. 1005, 8°)0 

b) Overige gevels 
- binnen de bouwstrook aangeduid or het plan ; 
en verder, 

hetzij op de perceelsgrens, hetzij_ op minimum .3m afstand ervü,s. 
net  dien verstande dat, indien de achtergrens van het-p-erceel 
samanvalt met de zijgrens van een aasde 	rce  I  de plaatsins.; 
op die perceelsgrens sslec s-- s-toegelaten vanaf 10m uit he* 
verlengde .va -d-e--az ert gevelbouwlijn bepaald voel' dat ander 

e  ou  ens  de mogeliehe_,_d van _Fercopp e-is2b~ z`t~rng 

3° BOUWHOOGTE 

Gemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de deksteen 
maximum 3m0 

WELSTAND 

a) Dakvorm 
1) Gebouwen geplaatst op de perceelsgrens : plat dak 
2) Overige gebouwen : play dak of schuin dak met een maximu--

he l  ling  van 45° 

b) Matérialen 
1) Voor gevels 

Alle vrijstaande gevels in gevelsteen, natuursteen, sier-
bepleistering in. lichte kleur., baksteen geverfd in lichte 
kleur0 

2) Voor bedekking van de schuine daken 
Ofwel pannen 
ofwel rechthoekige leien in horizontale rijel' 
ofwel riet 
ofwel, voor flauw hellende daken, dakvilt.  

c) Aanleg van de strook 
Het niet bebouwde gedeelte vande strook dient als tuin te 
worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafde  

VI o80 	 V--3b 
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ârtikel 2 Percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing (vervolg) 

2 .03. BOUVVRIJE VOORTUINSTROOK Diepte, gemeten vanaf de 
(ontworpen) rooilijn 

6 r 
1° BEBOUWING 

 

     

Behoudens de afsluitingsmuurtjes, voorzien in artikel 1.05, 
4° : alle constructies verboden, met inbegrip van hellende 
op- en afritten. 

WELSTI,.ND  

Behoudens de toegangen tot de gebouwen dient de strook als 
tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 

2 .04. BOUWNRIJE ZIJTUINSTROKEN 

BEBOiJWING "  

Breedte, gemeten vanaf elke 
zijgrens van het perceel : 
3m 

Behoudens de afsluitingsmuurtjes en autogarages, zoals 
bepaald in artikel 1.05,4° en 8° : alle constructies ver- 
boden, met inbegrip van hellende op- en afritten. 	- 
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