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  D'hoore & Thielemans 
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Bloemendalestraat 44  

8730 BEERNEM 

 

 

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum 
Geldhof Bénédicte 

 
Tel. 09 266 79 85 

BD/BD/BD/B.7587/

2190105 
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Betreft uw aanvraag voor Adres: Franklin Rooseveltlaan 40  

 9000 Gent 

 Kadaster: afdeling 4, sectie D, nummer 2543  R 4  
 
 

Geachte  

 

In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beschikt de stad Gent 

over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en 

5.1.2 van de Codex kan de stad uittreksels uit beide registers afleveren.  

 

Hierna vindt u het stedenbouwkundige uittreksel en, indien aangevraagd, de 

inlichtingen vastgoed. 

 

Wat betreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven 

inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden 

bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder 

enig rechtsgevolg. 
 

Met vriendelijke groeten 

 

Algemeen Directeur 

 

voor de burgemeester 

bij delegatiebesluit van 24 januari 2019 

 

  
Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 

Stedenbouw 

 

RPADM 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 72194 
Inschrijvingsdatum : 19/03/2019 
Betaling : Factuur 
Aflevering per : Post 

 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam : D'hoore & Thielemans 
Bedrijfstype : Notaris 
Naam : Bernard D'HOORE 
Adres : Bloemendalestraat 44 
Postcode : 8730 
Gemeente : BEERNEM 
Telefoon : 050/78.84.34 
Fax : 050/79.06.85 
E-mail :  

 
 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 

 
Kadastrale omschrijving : afdeling 4, sectie D nummer 2543 R 4 0 
Adres : Franklin Rooseveltlaan 40 
Postcode : 9000 
Deelgemeente : Gent 
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
 /  
 

B2 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
/ 
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 553140 
Gemeentelijk dossiernummer : 1981/19 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 44021/31723 

Onderwerp : bouwen van een studentenverblijf 
Aard van de aanvraag : Verbouwing eengezinswoning tot kamerwoning 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 12/01/1981 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 15/06/1981 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 15/06/1981 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke :  
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stedenbouwkundige ambtenaar  
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 519487 
Gemeentelijk dossiernummer : 1990/579 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : de oprichting van een appartementsgebouw en service-flats (42 
woongelegenheden) en het inrichten van een ondergrondse parking na het 
slopen van de bestaande gebouwen 

Aard van de aanvraag : Nieuwbouw meergezinswoning 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 01/02/1991 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 11/06/1991 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 11/06/1991 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
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Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 563792 
Gemeentelijk dossiernummer : 2005/713 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het plaatsen van een lichtreclame 
Aard van de aanvraag : Reclame-inrichtingen, uithangborden en zonnetenten 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 23/09/2005 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 05/01/2006 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 05/01/2006 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 572726 
Gemeentelijk dossiernummer : Litt. P-53-77 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het bouwen van 2 appartementsgebouwen met 38 appartementen en 42 
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autoplaatsen en 1 kabinet na sloping van 5 woonhuizen 
Aard van de aanvraag : Nieuwbouw meergezinswoning 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 20/03/1978 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 05/06/1978 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 05/06/1978 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 589966 
Gemeentelijk dossiernummer : Litt. P-6-71 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het wijzigen van de binnenverdeling op de benedenverdieping van een in 
opbouw zijnde appartementsgebouw (zie Litt. P-1-68 dd. 8/4/1968) 

Aard van de aanvraag : Verbouwing meergezinswoning 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 29/04/1971 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 28/06/1971 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de : Vergunning 
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aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 28/06/1971 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 612714 
Gemeentelijk dossiernummer : KW P-26-62 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 10.071.11861 

Onderwerp : het slopen van twee woonhuizen 
Aard van de aanvraag : Sloop eengezinswoning 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 10/09/1962 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

: 03/10/1962 

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

: Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 22/10/1962 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 22/10/1962 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   



Stedenbouwkundig Uittreksel 
 
Stad Gent 

Datum 28-3-2019 
 

7 

 

 

Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 

 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
 
/ 
 

B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 
 
/ 
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B15 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 
 
 

B16 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B17 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
/ 
 

B18 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (OUD STELSEL) 
 

/ 

 
 

B19 GEBOUWEN 
/ 
 

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 
 

B22 OMGEVINGSVERGUNNING 

 
/ 

 

OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning 
bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat 
vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 
 
Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen.  
 
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of 

van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
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C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

C1 RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.12_00126_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
Juridische status : DV 
Datum beslissing : 16/12/2005 
Plannummer deelgebied :  
Naam deelgebied :  
Bestemming(en) van het perceel : niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden vastgelegd 

 
C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 

 

/ 
 
 

C3 RUP (GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 

/ 
 

C4 RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop) 
 

C5 GEWESTPLAN 
 
Het volgende gewestplan is van toepassing. 
 
Plannummer : GWP_02000_222_00001_00001 
Naam gewestplan : GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE 
Datum goedkeuring : 14/09/1977 
Bestemming(en) van het perceel : woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
 
Extra informatie over de bestemming:  
Woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
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 sociaal-culturele 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 (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 
In de gebieden en plaatsen met culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande 
toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud (artikel 6 van het 
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
de gewestplannen). 
 

C6A APA (ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG) 

 

/ 

http://www.geopunt.be/
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C6B BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
 
Het volgende bijzonder plan van aanleg van toepassing. 
 
Plannummer : 44021_2.24_00121_00002 
Naam bijzonder plan van aanleg : BINNENSTAD - DEEL ZUID 
Datum goedkeuring : 29/11/2002 
Bestemming(en) van het perceel : gelegen zijn in een zone D voor woningen en tuinen 

 
C7 BOUWVERORDENING 

 
De volgende bouwverordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.31_00001_00001 
Naam bouwverordening : Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
Datum goedkeuring : 29/04/1997 

 

C8 VERKAVELINGSVERORDENING 
 
Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent. 

 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00003_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven 

Datum goedkeuring : 08/07/2005 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00002_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

Datum goedkeuring : 05/07/2013 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00001_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 
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C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00004_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00006_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 

C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 
 

/ 
 

C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 

/ 
 

C14 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 
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OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat 
wat werkelijk uitgevoerd is, overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief is 
uitgevoerd. 
 
Conform 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen. 
 
Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van het decreet ruimtelijke ordening. Het is niet 
uitgesloten dat er plannen opgemaakt op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een bezwaring 
op het perceel leggen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
 

Algemeen directeur 

 

voor de burgemeester 

bij delegatiebesluit van 24 januari 2019 

 

 
 

Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 

Stedenbouw 
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D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 

 
BODEM 
 
Werden er bodemonderzoeken uitgevoerd op dit perceel ? : Neen 

Zijn er op dit perceel Vlarem-milieuvergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld 
in kolom 8 van bijlage 1 van Vlarem II ? 

: Neen 
 

Zijn er op dit perceel Arab-exploitatievergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals 
bedoeld in kolom 8 van bijlage 1 van Vlarem II? 

: Neen 

 Opgelet 
De bovenstaande gegevens worden verstrekt op basis van de huidige ter beschikking zijnde gegevens  
van de gemeentelijke inventaris van risicogronden, die momenteel nog steeds wordt  
vervolledigd en bijgewerkt conform de bepalingen van het Bodemdecreet. 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Dienst Milieu en Klimaat: 09/268 23 01, milieuenklimaat@stad.gent 
 
Zijn er op dit perceel calamiteiten gekend? : Neen 

 

MILIEU/OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOLGENS VLAREM 

 
Zijn er op dit perceel geldige VLAREM-milieu/omgevingsvergunningen of meldingen gekend? : Neen 

 
 

BOSBEHEER & NATUUR 
 

 

 
 
Ter info 
Contactgegevens Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (ANB): 
Gebroeders Van Eyckstraat 4/6 te 9000 Gent (tel. 09 265 46 40) 
http://www.natuurenbos.be 

 

HUISVESTING EN ECONOMIE 
 
Het pand is ongeschikt-/onbewoonbaar verklaard conform de 
Vlaamse Wooncode door de burgemeester? 

: Neen 

Datum ongeschikt-/onbewoonbaar verklaring 
 

:  

Er is een procedure ongeschikt-/onbewoonbaarheid opgestart 
volgens de Vlaamse Wooncode? 

: Neen 

Een conformiteitsattest werd afgegeven door de burgemeester 
van Stad Gent? 

: Neen 

Datum uitreiking conformiteitsattest :  
   
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van leegstaande gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris leegstand :  
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van verwaarloosde gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris verwaarlozing :  
 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 

van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop). 
 
 

mailto:milieuenklimaat@stad.gent
http://www.natuurenbos.be/
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 

worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 

rechtsgevolg. 

 

BESCHERMING ONROEREND GOED 
 

/ 
 

ARCHEOLOGISCHE ZORGPLICHT 
 
Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten 
 
Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te 
bewaren en te beschermen, en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Het is aangeraden om in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling- en bouwplannen het eventuele noodzakelijk 
archeologisch onderzoek in planning en uitvoering te integreren. 
 
Contactadres; Stad Gent, Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, 
stadsarcheologie@stad.gent, tel. (09) 266 57 60 
 
Perce(e)l(en) ligt/liggen:  
 

Binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (zie 1) Ja 

Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2) Neen 

Binnen een vastgestelde  archeologische zone (zie 3) Neen 

Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Neen 

        
Bij stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning: 
1) Geen archeologienota nodig 
2) Altijd een bekrachtigde archeologienota  
3) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 100 m² op een totale oppervlakte >= 300 m² of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 300 m² 
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 1000 m² op een totale oppervlakte >= 3000 m²  of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 3000 m² 
Uitzondering:  buiten woongebied of recreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke 
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 5000 m²  
 
Deze informatie kan veranderen met het voortschrijdend inzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones  
vindt u terug op : https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

 

BELASTINGEN 
 
/ 

 

WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
/ 

 

AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens de 
ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978? 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 

Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 

worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 

rechtsgevolg. 

Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de 
wetgeving op de economische expansie? 

: Neen 

 
Inventaris bouwkundig erfgoed 
Het gebouw is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed:Stadswoningen met lijstgevels, Stadswoning 
 
 - Relict naam: Stadswoningen met lijstgevels – Inventaris: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/20391 
 - Relict naam: Stadswoning – Inventaris: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/20942 
 
Verdere informatie en juridische gevolgen: zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be of neem contact op met 
Dienst Monumentenzorg  
AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent  
Telefoon: 09/267 03 67  
dienst.monumentenzorg@stad.gent 
De Dienst Monumentenzorg is enkel bereikbaar op afspraak. 
 
 
 

 

BROWNFIELDCONVENANT 

 
/ 
 
 
Ter info 
 

  
Voor uw vragen i.v.m. ondergrondse innemingen kan het stadsbestuur van Gent geen volledige informatie geven.  
De voornaamste nutsmaatschappijen: 

 Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
 Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
 Elia nv, Vaartkaai 2, 2170 Merksem (tel 03 640 07 11) 
 Ministerie van Landsverdediging, Regionale Dienst der Werken, Generale staf 

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge – Sint Kruis (tel 050 36 63 17) 
 Navo Pijpleidingen, Veiligheid (SSH), Tarweschoofkazerne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15) 

 
Voor uw vragen i.v.m. waterwinningsgebieden, verwijzen wij naar: 

 De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  
Directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent (tel. 09 240 91 11) 

 
Voor uw vragen ivm de risicozone voor overstromingen verwijzen wij naar: 

  Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand natuur en milieu / water) 
 
Voor uw vragen i.v.m. voorkooprecht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal en 
 het voorkooprecht voorzien in het decreet betreffende het integraal waterbeleid verwijzen wij naar: 

 Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand recht van verkoop) 
 
(*) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 
 
(**) Vlaamse Landmaatschappij 
Adres: Ganzendries 149, 9000 Gent 
Telefoon: 09/244 85 00  
http://www.vlm.be 
 
 

 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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Inleiding 
 
 
 
 
De voorschriften van dit bestemmingsplan zijn opgebouwd in vier luiken. Deel één bevat 
algemene bepalingen die bij elke bouw of verbouwing in het plangebied van toepassing zijn.  
 
Deel twee bevat de bestemmingsvoorschriften die aansluiten bij de aangeduide bestemmingen op 
het plan. Elk perceel maakt deel uit van een specifieke bestemmingszone.   
 
De bebouwingsvoorschriften zijn gebundeld in deel drie.  
 
Het vierde en laatste deel beschrijft elementen van de procedure tot het bekomen van een 
stedenbouwkundige vergunning. Belangrijk hierin zijn de noodzakelijke stappen die ondernomen 
moeten worden indien men gebruik wil maken van de in het plan aangegeven marges voor het 
bouwen en verbouwen. 
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1. Artikel 1: Algemene bepalingen 
1.1 Begrenzing van het plangebied 
De precieze begrenzing is aangeduid op het plan. 

1.2 Wijze van meten 
45 graden regel: regel die de hoogte van de bebouwing bepaalt in functie van de afstand tot de 
perceelsgrenzen. De hoogte is beperkt tot de toegestane bouwhoogte op de perceelsgrenzen 
vermeerderd met een hoogte die gelijk is aan de afstand tot de perceelsgrens. 
Bebouwingspercentage: Een op het plan of  in de voorschriften aangegeven percentage, dat de 
grootte van het deel van een terrein aangeeft dat mag worden bebouwd.  
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 
onderzijde van de goot of de kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin niet meegerekend. De totale of 
maximum bouwhoogte behelst tevens het dakvolume.  
Bruto-vloeroppervlakte of bvo: de som van aan de buitenzijde gemeten vloeroppervlakte van alle 
vloerniveaus van de binnenruimten van het gebouw. Deze oppervlakte volgt uit de buitenomtrek van de 
aan het gebouw begrenzende bouwdelen op vloerhoogte. Hierbij zijn de buitenvlakken van de begrenzing 
bepalend. Oppervlakten van trappen, liften en dergelijke moeten op elk vloerniveau tot de bruto-
vloeroppervlakte worden gerekend. Niet mee te rekenen zijn: uitstekende delen van de buitenwand kleinere 
dan 0,5 m²; aan de buitenzijde van het gebouw voorkomende nissen groter dan 0,5 m²; uitwendige 
vrijstaande kolommen kleiner dan 0,5 m²; schalmgaten en vides groter dan 4m²; holle ruimten of 
kruipruimten die niet voor bewoning kunnen worden ingericht; zolders en kelders die niet voor bewoning 
kunnen worden ingericht. De oppervlakte van zolder en kelderverdieping wordt als bruto-vloeroppervlakte 
mee in rekening gebracht  op voorwaarde en in de mate dat ze woonentiteiten kunnen bevatten die voldoen 
samenstelling en de afmetingen van de respectievelijke woonentiteit (inzonderheid de voorwaarden inzake 
oppervlakte en vrije hoogte tussen muur en plafond) of voldoen aan de voorwaarden om als woonlokaal deel 
uit te maken van woonentiteiten.  
Bvo: zie Bruto-vloeroppervlakte  
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.  
Oppervlakte van de gebouwen: de oppervlakte wordt gemeten aan de buitenzijde van de 
gevelvlakken en het midden van de scheidsmuren.  
Netto-vloeroppervlakte: de som van de vloeroppervlakten van alle vloerniveaus gemeten tussen de 
begrenzende bouwdelen (inclusief de oppervlakte ingenomen door leidingen, radiatoren en andere 
verwarmingselementen, kastenwand e.d. alsook de door plinten ingenomen oppervlakten en de 
inwendige oppervlakten van liftschachten) die voor bewoning in aanmerking komen.  
Vloer-Terreinindex: dit is de som van de bruto-vloeroppervlakte van alle bouwlagen (V) gedeeld 
door de terreinoppervlakte (T). 
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1.3 Gehanteerde begrippen 
Appartement: den appartement of flat is een wooneenheid in een meergezinswoning waarin de 
verschillende leeffuncties verdeeld zijn over verschillende ruimtes. 
Appartementsgebouw: gebouw dat opgebouwd is uit verschillende bouwlagen en waar de 
woningen (meestal) per bouwlaag gegroepeerd zijn.  
Bedrijven: niet hinderlijke bedrijven die de woonkwaliteit niet bedreigen en die de materiële uiting 
zijn van een economische activiteit. Een bedrijf is het gebouw of de ‘inrichting’ waarin een 
bepaalde economische activiteit wordt uitgeoefend. Deze bedrijven zijn gevestigd in een specifieke 
inrichting en kunnen gerangschikt worden in verschillende categorieën:  
verzorgende bedrijven zijn vooral actief in  verwerking, bereiding en opslag van levensmiddelen; 
ambachtelijke bedrijven zijn werkplaatsen waar kleding wordt vervaardigd, bewerkt of hersteld, 
drukkerijen en grafische nijverheden, werkplaatsen voor ijzer-, hout en metaalbewerking, ateliers 
voor kunstenaars, herstelplaatsen voor voertuigen, ...  
opslagplaatsen dienen voor opslag van goederen ten dienste van klein- en groothandel, bedrijven  
of diensten, ... mens- en milieuvriendelijke bedrijven zijn bedrijven die de hun werkzaamheid en 
productie richten op een ecologisch proces. 
Bestemming: de bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch vastgelegd wordt.  
De hoofdbestemming moet steeds gerealiseerd worden en dit voor ten minste de helft van de bruto-
vloeroppervlakte (Hoofdbestemming moet steeds minstens 50% van de bvo innemen);  
Toegelaten bestemming duidt op een gelijkwaardigheid van de bestemmingen. Er is geen 
hoofdbestemming die gerealiseerd moet worden en de toegelaten bestemmingen zijn niet gebonden 
aan een percentage van de bruto-vloeroppervlakte.  
Verplichte bestemming duidt een bestemming aan die geen hoofdbestemming is maar die wel voor 
minimum 30% van de bvo moet gerealiseerd worden. 
Bijgebouw: bijgebouwen zijn uitbreidingen van het hoofdgebouw. 
Binnengebied: het binnengebied van een bouwblok wordt begrensd door de maximale diepte van 
de bouwstrook voor hoofd- en bijgebouwen. Deze worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
bepaald.  
Bouwdiepte: toegelaten totale bouwdiepte voor hoofdgebouwen: de maat die de diepte aangeeft 
van de strook die binnen de bestemmingsgrenzen bebouwd mag worden.  
Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op een gelijke hoogte liggende 
vloeren is begrensd. 
Bouwlijn: lijn die de voorste grens van de bebouwing aangeeft.  
Bvo: zie Bruto-vloeroppervlakte  
Contextualiteit: in het plan opgevat als stedenbouwkundige aanpak die wil dat bouwvormen en 
detailleringen aansluiten bij de bestaande elementen in de omgeving of er op een creatieve wijze 
mee corresponderen. Deze contextualiteit heeft een eigen tijds- en ruimte dimensie.  
Diensten: naar bestemmingen toe worden diensten aangeduid als activiteiten gericht op een 
frequente (een groot deel van de dag voor en een groot deel van de werkzaamheden) 
dienstverlening (met een onmiddellijke en ter plaatse bediening) naar de bevolking (loketfuncties). 
Het betreft ondermeer vrije beroepen, wasserijen, kapsalons, banken en verzekeringen, reisbureaus 
en bemiddelingsadvies en andere...Nachtbars en aanverwante activiteiten kunnen niet onder deze 
noemer gevat worden. 
Eéngezinswoning: dit is een pand of huis met slechts één woonentiteit.   
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Gemeenschapsvoorzieningen: 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, tentoonstellings- en congresruimten, 
bibliotheek, ...), overheidsdiensten (politie, administratie, opslag, bescherming, ...), verzorging 
(polyklinieken, materniteiten, ziekenhuizen en bijbehorende diensten, …), voorzieningen 
(recreatieve- en sportinfrastructuur, nutsvoorzieningen, ...). 
Handelszaken: gebouwen waar goederen en/of diensten verhandeld worden en gericht op een 
cliënteel. 
Hoofdbestemming: zie bestemming 
Hoofdgebouw: het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch, naar ligging en gebruik 
als het belangrijkste gebouw kan worden aangeduid. Veelal is dit het gebouw met het hoogste 
volume, dat de hoofdbestemming herbergt en zich aan de bouwlijn bevindt. 
Horeca: afkorting voor hotels, restaurants en cafés.  
Kamer: een woonentiteit met een beperkte oppervlakte waarin één of meer van de volgende 
voorzieningen ontbreken: wc, bad-douche, kookgelegenheid en waarvan de bewoners van deze 
voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het 
gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.  
Kamerwoning: een pand dat voor een groot deel bestaat uit kamerwoningen zoals begrepen in de 
definitie kamers. 
Kantoren: kantoren zijn ruimten waar “hoofdarbeid” wordt uitgevoerd. Het betreft ondermeer 
ruimten van banken, verzekeringsgroepen, immobiliënkantoren, vrije beroepen, studie- en 
adviesbureaus en andere... 
Kroonlijst: een geaccentueerd (dikwijls uitstulpend) deel van het gevelvlak dat het bovenste deel 
van de gevel aanduidt, de beëindiging van de gevel van het gebouw naar boven.  
Kleine verbouwingen: dit zijn verbouwingen die vrijgesteld zijn van de bemoeienis van een 
architect.  
Machtiging: een toelating tot het verruimen van de basisvoorschriften onder bepaalde nader 
omschreven voorwaarden zoals aangeduid in de diverse stedenbouwkundige en hoofdstuk vier van 
deze voorschriften .  
Meergezinswoning: dit is een pand of huis met wonen als functie en dat meerdere woningen bevat. 
Deze woningen kunnen van diverse aard zijn (gezinswoning, appartement, studio, kamer). Het 
gebouw bevat verschillende woonentiteiten (gebouw voor twee gezinnen, appartement, gebouwen 
met kamerwoningen en studio’s).  
Nachtbars en aanverwante activiteiten: deze activiteiten behelzen onder meer nachtbars en 
bordelen, speelautomatenhallen, cabarets, avondclubs…. 
Nieuwbouw: wanneer een constructie volledig of grotendeels opgebouwd wordt, of wanneer 
werken uitgevoerd worden die hiermee gelijkgesteld kunnen worden, betreft het nieuwbouw.  
Nokhoogte: de hoogte van de bebouwing met inbegrip van lift- en trappenhuizen, centrale 
verwarmings- en ventilatie-inrichtingen, lichtkappen, schoorstenen en dergelijke ondergeschikte 
delen van gebouwen. 
Ondergrondse ruimten: dit zijn ruimten die zich volledig onder het maaiveld bevinden.  
Onderhoudswerken: Onderhouds- of instandhoudingswerken zijn werken die het gebruik van het 
gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen 
van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen.  
Pand en perceel: de verwijzing naar pand en perceel is gekoppeld aan de toestand zoals aangeduid 
op het kadasterplan van 1 januari 1996 en dat de basis vormt van het bestemmingsplan. De 
voorschriften zijn gekoppeld aan de op plan aangeduide percelen. 
Perceel: een aaneengesloten al dan niet bebouwd stuk grond. Op het plan zijn de percelen 
aangeduid zoals weergegeven op het kadasterplan van 1 januari 1996.  
Perceelsgrens: een grens van het (bouw)perceel. De op plan aangeduide perceelsgrenzen zijn deze 
van het kadasterplan van 1 januari 1996 dat de basis vormt van het bestemmingsplan. De 
perceelsgrenzen kunnen door middel van herverkavelingen steeds aangepast worden. 
Het plan: het bestemmingsplan van het plangebied. 
Reca: verwijst naar de restaurants en cafés. 
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Rooilijn: deze lijn vormt de grens tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen hetzij 
overeenkomstig de actuele bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de administratieve 
overheid is voorgeschreven voor de toekomst. 
Speelautomatenhallen:  kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen, zoals bedoeld in de 
wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, 
waaronder o.m. lunaparken zijn begrepen. 
Studio: wooneenheid waarin alle leeffuncties geïntegreerd zijn in één ruimte, behoudens sanitair 
dat wordt voorzien in een aangrenzende afgesloten aparte ruimte.  
Terras: open terrassen bevatten in principe enkel losstaande tafels en stoelen; Vaste terrassen zijn 
terrassen die opgebouwd zijn uit diverse elementen zoals vloeren, windschermen en 
plantenbakken; Gesloten terrassen zijn afgesloten terrassen die opgebouwd zijn uit vloer, wanden 
en dak. 
Toegelaten bestemming: zie bestemming. 
Verantwoord groenbeheer: Het beheer van groenelementen van diverse aard op een dusdanige 
wijze dat deze elementen een maximale bijdrage kunnen leveren aan de ecologische waarde van 
het gebied waarin zij zich bevinden.  
Vegetatiedaken: vegetatiedaken zijn daken die ontworpen en gebouwd zijn om er een natuurlijke 
begroeiing op aan te brengen en deze te onderhouden.  
Verbouwingen: wanneer een bestaande constructie wordt aangepast, uitgebreid 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. 
Verharding: 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: vernieuwbouw of wederopbouw betreft de heropbouw van constructies na afbraak 
(dezelfde planbasis en opbouw).  
Verplichte bestemming: zie bestemming. 
Waardevolle bomen: bomen met een stamomtrek van minimum 50 centimeter op 1,5 meter hoogte 
of bomen die door hun aard of inplantingsplaats waardevol zijn voor de omgeving. 
Winkels: vestigingen voor groot- of kleinhandel waar goederen verhandeld worden. Voorbeelden 
zijn kruidenier, supermarkt, koude bakker, boetiek, boekhandel, ... 
Woningen: woon- of verblijfplaatsen van een of meerder personen.  
Zone: een op plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming. 
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2. Artikel 2: Bestemmingsvoorschriften 
2.1 Algemene bepalingen 

2.1.1 Aard van de zones 
Volgende bestemmingszones zijn opgenomen in het plangebied: zone A voor woningen en tuinen, 
zone B voor woningen en tuinen, zone C voor woningen en tuinen, zone CG voor woningen en 
tuinen, zone D voor woningen en tuinen, verwevingszone, centrumzone A, centrumzone B, 
centrumzone C, zone voor groepswoningbouw, zone voor gemeenschapsvoorzieningen, zone voor 
nachtbars en aanverwante activiteiten, zone voor gegroepeerde autostaanplaatsen, parkzone, zone 
voor waardevolle tuinen en open ruimten, zone voor openbare ruimten, zone voor waterlopen. 

2.1.2 Overgangsbepaling 
Wanneer een bestaande bestemming strijdig is met het plan kunnen enkel kleine verbouwingen, 
onderhouds- en instandhoudingswerken toegelaten worden.  

2.1.3  Onbebouwde gronden 
Onbebouwde gronden kunnen enkel afgegraven of aangevuld worden in functie van een 
stedenbouwkundige vergunning.  Bomen en heesters mogen enkel verwijderd worden ter 
voorbereiding van bouwwerkzaamheden of in het kader van een verantwoord groenbeheer. 
Reclame inrichtingen mogen niet op onbebouwde gronden geplaatst worden.  

2.1.4  Bepalingen in verband met de hoofdbestemming 
In zones waar een hoofdbestemming is aangeduid, moet deze minstens 50 % van de bruto-
vloeroppervlakte (bvo) innemen. 

2.1.5  Bepalingen in verband met verplichte bestemmingen 
Een als verplicht aangeduide bestemming moet minstens 30 % van de bruto-vloeroppervlakte (bvo) 
innemen 



STAD GENT : B.P.A. NUMMER 121 BINNENSTAD DEEL ZUID _____________________________  
Artikel 2: Bestemmingsvoorschriften 

 11 

iris consulting 

2.1.6 Bepalingen in verband met de nevenbestemmingen 
Nevenbestemmingen zijn steeds ondergeschikt aan de hoofdbestemming. Nevenbestemmingen 
moeten zich richten op volgende bepalingen:  
1. Alle nevenbestemmingen samen mogen niet meer dan 50% van de bvo innemen. 
2. Wanneer nevenfuncties niet verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen zij niet gerealiseerd 

worden. De verenigbaarheid wordt ondermeer getoetst op basis van:  
Economisch profiel van de nevenfunctie: De tewerkstelling, de plaatsgebondenheid, de 

uitbreidingsmogelijkheden en de bedrijfsdynamiek van de nevenactiviteit worden in de nota 
aangeduid. Enkele beoordelingscriteria zijn:  

⇒ de relatie met woonbuurt, de verweving en de draagkracht van het straatdeel;  
⇒ de relatie met andere bedrijven;  
⇒ de beschikbare oppervlakte en uitbreidingsmogelijkheden op eigen terrein, de 

investeringen en de toegevoegde waarde;  
⇒ de ligging ten opzichte van commerciële assen.  

Mobiliteitsprofiel van de nevenfunctie: De bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de trafiek 
worden besproken. Enkele beoordelingscriteria zijn:  

⇒ de functie en categorisering van de straat; 
⇒ verkeersprofiel; 
⇒ afstand tot openbaar vervoer; 
⇒ afstand tot hoofdwegen. 

Ruimtelijk profiel van de nevenfunctie: De schaal van de inplanting, de ligging ten opzichte van 
andere functies, de structuur van de bebouwing en de historisch evolutie worden in het 
document aangeduid. Enkele beoordelingscriteria zijn:  

⇒ de grondoppervlakte en het volume van de activiteit; 
⇒ de afstand tot bewoning, andere gelijkaardige activiteiten, tot openbare diensten, 

monumenten...; 
⇒ de ligging binnen het bouwblok, het percentage niet-woonfunctie binnen het bouwblok 

en de afscherming tegenover woonfuncties. 
 
Het milieuprofiel van de nevenfunctie: De invloed op de woonomgeving en het woonklimaat. 

Enkele beoordelingscriteria zijn:  
⇒ de geluidsproductie; 
⇒ de parkeerdruk; 
⇒ de mobiliteitsgeneratie. 
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2.2 Zone A voor woningen en tuinen  
Wonen in ééngezinswoningen vormt de hoofdbestemming. Kamerwoningen en 
meergezinswoningen zijn in deze zone niet toegelaten.  

Tabel 1: Bestemmingen in de zone A voor woningen en tuinen 

 basisvoorschrift mits machtiging 
wonen hoofdbestemming minimum 50% 

van bvo 
 

ééngezinswoningen hoofdbestemming  
meergezinswoningen niet toegelaten   
kamerwoningen  niet toegelaten  

handel toegelaten tot één bouwlaag, tot 100 
m² bvo én kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 200 m² bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

diensten en kantoren toegelaten tot één bouwlaag, tot 100 
m² bvo én kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 200 m² bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

reca  niet toegelaten  
nachtbars en aanverwante 
activiteiten 

niet toegelaten  

speelautomatenhallen  niet toegelaten  
bedrijven niet toegelaten  
hotels niet toegelaten  
gemeenschapsvoorzieningen niet toegelaten  
 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden beoordeeld op basis van twee 
stedenbouwkundige aandachtspunten: de verenigbaarheid van de omvang van de nevenactiviteiten 
met de hoofdbestemming en de draagkracht van de omgeving. Afwegingskaders voor het 
beoordelen van de machtigingsaanvragen  worden gebaseerd op: 

het ruimtelijk profiel: de schaal, de ligging ten opzichte van andere functies, de 
beplantingen, de structuur van de bebouwing en de historische evolutie; 
het mobiliteitsprofiel: de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek; 
het economisch profiel: de plaatsgebondenheid, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
bedrijfsdynamiek; 
het milieuprofiel: de normale en de extra milieuhinder en de ligging ten opzichte van 
kwetsbare functies. 
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2.3 Zone B voor woningen en tuinen 
Wonen is de hoofdbestemming. Het aantal woongelegenheden per pand is beperkt in functie van 
het aantal bouwlagen.  
 

Tabel 2: Bestemmingen in de zone B voor woningen en tuinen 

 basisvoorschrift mits machtiging 
wonen hoofdbestemming minimum 50% van 

bvo 
 

eengezinswoningen toegelaten  
meergezinswoningen toegelaten mits beperking: het 

aantal woningen mag het 
toegestane aantal bouwlagen niet 
overschrijden 

 

kamerwoningen toegelaten mits beperking: het 
aantal woningen mag het 
toegestane aantal bouwlagen niet 
overschrijden 

 

handel toegelaten tot 150 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 300 m² van bvo 
én kleiner dan 50% van bvo 

diensten en kantoren toegelaten tot 150 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 300 m² van bvo 
én kleiner dan 50% van bvo 

reca  toegelaten tot 150 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 300 m² van bvo 
én kleiner dan 50% van bvo 

nachtbars en aanverwante 
activiteiten 

niet toegelaten niet toegelaten 

speelautomatenhallen  niet toegelaten niet toegelaten 
bedrijven niet toegelaten  
hotels niet toegelaten  
gemeenschapsvoorzieningen niet toegelaten  

 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden beoordeeld op basis van twee 
stedenbouwkundige aandachtspunten: de verenigbaarheid van de omvang van de nevenactiviteiten 
met de hoofdbestemming en de draagkracht van de omgeving. Afwegingskaders voor het 
beoordelen van de machtigingsaanvragen  worden gebaseerd op: 

het ruimtelijk profiel: de schaal, de ligging ten opzichte van andere functies, de 
beplantingen, de structuur van de bebouwing en de historische evolutie; 
het mobiliteitsprofiel: de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek; 
het economisch profiel: de plaatsgebondenheid, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
bedrijfsdynamiek; 
het milieuprofiel: de normale en de extra milieuhinder en de ligging ten opzichte van 
kwetsbare functies.  
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2.4 Zone C voor woningen en tuinen 
Wonen is de hoofdbestemming. Het aantal woongelegenheden per pand is beperkt in functie van 
het aantal bouwlagen.  
 

Tabel 3: Bestemmingen in de zone C voor woningen en tuinen 

 basisvoorschrift mits machtiging 
wonen hoofdbestemming minimum 50% 

van bvo 
 

eengezinswoningen toegelaten  
meergezinswoningen toegelaten mits beperking: het 

aantal woningen mag het 
toegestane aantal bouwlagen 
niet overschrijden 

toegelaten tot max. 8 
wooneenheden 

kamerwoningen toegelaten mits beperking: het 
aantal woningen mag het 
toegestane aantal bouwlagen 
niet overschrijden 

toegelaten tot max. 8 
wooneenheden 

handelszaken toegelaten tot 250 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

diensten en kantoren toegelaten tot 250 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

reca  toegelaten tot 250 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

nachtbars en aanverwante 
activiteiten 

niet toegelaten niet toegelaten 

speelautomatenhallen  niet toegelaten niet toegelaten 
bedrijven toegelaten tot 250 m² van bvo én 

kleiner dan 50% van bvo 
toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

hotels toegelaten tot 20 kamers toegelaten tot 30 kamers 
gemeenschapsvoorzieningen toegelaten tot 250 m² van bvo én 

kleiner dan 50% van bvo 
toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden beoordeeld op basis van twee 
stedenbouwkundige aandachtspunten: de verenigbaarheid van de omvang van de nevenactiviteiten 
met de hoofdbestemming en de draagkracht van de omgeving. Afwegingskaders voor het 
beoordelen van de machtigingsaanvragen  worden gebaseerd op: 

het ruimtelijk profiel: de schaal, de ligging ten opzichte van andere functies, de 
beplantingen, de structuur van de bebouwing en de historische evolutie; 
het mobiliteitsprofiel: de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek; 
het economisch profiel: de plaatsgebondenheid, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
bedrijfsdynamiek; 
het milieuprofiel: de normale en de extra milieuhinder en de ligging ten opzichte van 
kwetsbare functies.  
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2.5 Zone CG voor woningen en tuinen 
Wonen en gemeenschapsvoorzieningen vormen de hoofdbestemming. Het aantal 
woongelegenheden per pand is beperkt in functie van het aantal bouwlagen. Mits machtiging kan 
het verplichte aandeel van de woonbestemming verminderd worden of volledig vervallen. 
 

Tabel 4: Bestemmingen in de zone CG voor woningen en tuinen 

 basisvoorschrift mits machtiging 
wonen hoofdbestemming minimum 50% 

van bvo 
opgelegd aandeel verminderd of 
verplichting vervalt 

eengezinswoningen toegelaten  
meergezinswoningen toegelaten mits beperking: het 

aantal woningen mag het 
toegestane aantal bouwlagen 
niet overschrijden 

 

kamerwoningen toegelaten mits beperking: het 
aantal woningen mag het 
toegestane aantal bouwlagen 
niet overschrijden 

 

handelszaken toegelaten tot 250 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

diensten en kantoren toegelaten tot 250 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

reca  toegelaten tot 250 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

nachtbars en aanverwante 
activiteiten 

niet toegelaten niet toegelaten 

speelautomatenhallen  niet toegelaten niet toegelaten 
bedrijven toegelaten tot 250 m² van bvo én 

kleiner dan 50% van bvo 
toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo 

hotels toegelaten tot 20 kamers toegelaten tot 30 kamers 
gemeenschapsvoorzieningen toegelaten tot 250 m² van bvo én 

kleiner dan 50% van bvo 
toegelaten  

 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden beoordeeld op basis van twee 
stedenbouwkundige aandachtspunten: de verenigbaarheid van de omvang van de nevenactiviteiten 
met de hoofdbestemming en de draagkracht van de omgeving. Afwegingskaders voor het 
beoordelen van de machtigingsaanvragen  worden gebaseerd op: 

het ruimtelijk profiel: de schaal, de ligging ten opzichte van andere functies, de 
beplantingen, de structuur van de bebouwing en de historische evolutie; 
het mobiliteitsprofiel: de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek; 
het economisch profiel: de plaatsgebondenheid, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
bedrijfsdynamiek; 
het milieuprofiel: de normale en de extra milieuhinder en de ligging ten opzichte van 
kwetsbare functies.  
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2.6 Zone D voor woningen en tuinen 
Wonen is de hoofdbestemming. Het aantal woongelegenheden per pand is niet beperkt. 
 

Tabel 5: Bestemmingen in de zone D voor woningen en tuinen 

 basisvoorschrift mits machtiging 
wonen hoofdbestemming minimum 

50% van bvo 
 

eengezinswoningen toegelaten  
meergezinswoningen toegelaten  
kamerwoningen toegelaten  

handelszaken toegelaten tot 250 m² van bvo 
én kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo  

diensten en kantoren toegelaten tot 250 m² van bvo 
én kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo  

reca  toegelaten tot 250 m² van bvo 
én kleiner dan 50% van bvo 

toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo  

nachtbars en aanverwante 
activiteiten 

niet toegelaten niet toegelaten 

speelautomatenhallen  niet toegelaten niet toegelaten 
bedrijven toegelaten tot 250 m² van bvo 

én kleiner dan 50% van bvo 
toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo  

hotels toegelaten tot 20 kamers toegelaten tot 30 kamers 
gemeenschapsvoorzieningen toegelaten tot 250 m² van bvo 

én kleiner dan 50% van bvo 
toegelaten tot 350 m² van bvo én 
kleiner dan 50% van bvo  

 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden beoordeeld op basis van twee 
stedenbouwkundige aandachtspunten: de verenigbaarheid van de omvang van de nevenactiviteiten 
met de hoofdbestemming en de draagkracht van de omgeving. Afwegingskaders voor het 
beoordelen van de machtigingsaanvragen  worden gebaseerd op: 

het ruimtelijk profiel: de schaal, de ligging ten opzichte van andere functies, de 
beplantingen, de structuur van de bebouwing en de historische evolutie; 
het mobiliteitsprofiel: de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek; 
het economisch profiel: de plaatsgebondenheid, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
bedrijfsdynamiek; 
het milieuprofiel: de normale en de extra milieuhinder en de ligging ten opzichte van 
kwetsbare functies.  
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2.7 Verwevingszone  
Deze zone is bestemd als gebied waar verschillende kleinschalige functies geïntegreerd worden. 
Wonen vormt een belangrijke en verplichte bestemming die steeds voor minimum 30% 
gerealiseerd moet worden.  
 

Tabel 6: Bestemmingen in de verwevingszone 

 basisvoorschrift mits machtiging 
wonen verplichte bestemming minimum 

30% van bvo 
opgelegd aandeel verminderd 
of verplichting vervalt 

eengezinswoningen toegelaten  
meergezinswoningen toegelaten  
kamerwoningen toegelaten  

handelszaken toegelaten tot 70% van bvo en tot 
maximum 350 m² 

toegelaten tot max. 1.000 m² 

diensten en kantoren toegelaten tot 70% van bvo en tot 
maximum 350 m² 

toegelaten tot max. 1.000 m² 

reca  toegelaten tot 70% van bvo en tot 
maximum 350 m² 

toegelaten tot max. 1.000 m² 

nachtbars en aanverwante 
activiteiten 

niet toegelaten niet toegelaten 

speelautomatenhallen  niet toegelaten niet toegelaten 
bedrijven toegelaten tot 70% van bvo en tot 

maximum 350 m² 
toegelaten tot max. 1.000 m² 

hotels toegelaten tot 40 kamers toegelaten tot max. 1.000 m² 
gemeenschapsvoorzieningen toegelaten tot 70% van bvo en tot 

maximum 350 m² 
toegelaten tot max. 1.000 m² 

 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden beoordeeld op basis van twee 
stedenbouwkundige aandachtspunten: de verenigbaarheid van de omvang van de activiteiten en de 
draagkracht van de omgeving. Afwegingskaders voor het beoordelen van de machtigingsaanvragen  
worden gebaseerd op: 

het ruimtelijk profiel: de schaal, de ligging ten opzichte van andere functies, de 
beplantingen, de structuur van de bebouwing en de historische evolutie; 
het mobiliteitsprofiel: de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek; 
het economisch profiel: de plaatsgebondenheid, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
bedrijfsdynamiek; 
het milieuprofiel: de normale en de extra milieuhinder en de ligging ten opzichte van 
kwetsbare functies.  
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2.8 Centrumzone A 
Deze zone is bestemd als gebied waar verschillende functies geïntegreerd worden. Wonen vormt 
een belangrijke en verplichte bestemming die steeds voor minimum 30% gerealiseerd moet 
worden.  
 
Belangrijke bepaling:  
In de centrumzone vervalt het verbod om meerdere woonentiteiten in te richten in bepaalde 
panden, zoals opgenomen in het bouwreglement.  
 

Tabel 7: Toegelaten bestemmingen in de centrumzone A 

 basisvoorschrift  mits machtiging 
wonen verplichte bestemming minimum 

30% van bvo 
opgelegd aandeel 
verminderd of verplichting 
vervalt 

eengezinswoningen toegelaten  
meergezinswoningen toegelaten  
kamerwoningen toegelaten  

handelszaken toegelaten tot 70% van bvo en tot 
maximum 500 m² 

toegelaten  

diensten en kantoren  toegelaten tot 70% van bvo en tot 
maximum 500 m² 

toegelaten  

reca  toegelaten tot 70% van bvo en tot 
maximum 500 m² 

toegelaten  

nachtbars en aanverwante 
activiteiten 

niet toegelaten niet toegelaten 

speelautomatenhallen  niet toegelaten niet toegelaten 
bedrijven toegelaten tot 70% van bvo en tot 

maximum 500 m² 
toegelaten  

hotels toegelaten tot 40 kamers toegelaten  
gemeenschapsvoorzieningen toegelaten tot 70% van bvo en tot 

maximum 500 m² 
toegelaten  

 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden beoordeeld op basis van twee 
stedenbouwkundige aandachtspunten: de verenigbaarheid van de omvang van de activiteiten en de 
draagkracht van de omgeving. Afwegingskaders voor het beoordelen van de machtigingsaanvragen  
worden gebaseerd op: 

het ruimtelijk profiel: de schaal, de ligging ten opzichte van andere functies, de 
beplantingen, de structuur van de bebouwing en de historische evolutie; 
het mobiliteitsprofiel: de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek; 
het economisch profiel: de plaatsgebondenheid, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
bedrijfsdynamiek; 
het milieuprofiel: de normale en de extra milieuhinder en de ligging ten opzichte van 
kwetsbare functies.  

 



STAD GENT : B.P.A. NUMMER 121 BINNENSTAD DEEL ZUID _____________________________  
Artikel 2: Bestemmingsvoorschriften 

 19 

iris consulting 

2.9 Centrumzone B 
Deze zone is bestemd als gebied waar verschillende functies geïntegreerd worden. Wonen vormt 
een belangrijke en verplichte bestemming die steeds voor minimum 30% gerealiseerd moet 
worden.  
 
Belangrijke bepaling:  
In de centrumzone vervalt het verbod om meerdere woonentiteiten in te richten in bepaalde 
panden, zoals opgenomen in het bouwreglement.  
 

Tabel 8: Toegelaten bestemmingen in de centrumzone B 

 basisvoorschrift  mits machtiging 
wonen verplichte bestemming minimum 

30% van bvo 
opgelegd aandeel 
verminderd of verplichting 
vervalt 

eengezinswoningen toegelaten  
meergezinswoningen toegelaten  
kamerwoningen toegelaten  

handelszaken toegelaten tot 70% van bvo en tot 
maximum 500 m² 

toegelaten  

diensten en kantoren  toegelaten tot 70% van bvo en tot 
maximum 500 m² 

toegelaten  

reca  toegelaten tot 70% van bvo en tot 
maximum 500 m² 

toegelaten  

nachtbars en aanverwante 
activiteiten 

toegelaten  

speelautomatenhallen niet toegelaten niet toegelaten 
bedrijven toegelaten tot 70% van bvo en tot 

maximum 500 m² 
toegelaten  

hotels toegelaten tot 40 kamers toegelaten  
gemeenschapsvoorzieningen toegelaten tot 70% van bvo en tot 

maximum 500 m² 
toegelaten  

 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden beoordeeld op basis van twee 
stedenbouwkundige aandachtspunten: de verenigbaarheid van de omvang van de activiteiten en de 
draagkracht van de omgeving. Afwegingskaders voor het beoordelen van de machtigingsaanvragen  
worden gebaseerd op: 

het ruimtelijk profiel: de schaal, de ligging ten opzichte van andere functies, de 
beplantingen, de structuur van de bebouwing en de historische evolutie; 
het mobiliteitsprofiel: de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek; 
het economisch profiel: de plaatsgebondenheid, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
bedrijfsdynamiek; 
het milieuprofiel: de normale en de extra milieuhinder en de ligging ten opzichte van 
kwetsbare functies.  
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2.10 Centrumzone C 
Deze zone is bestemd als gebied waar verschillende functies geïntegreerd worden. Wonen vormt 
een verplichte bestemming die steeds voor minimum 5% van de totale bvo gerealiseerd moet 
worden.  
 
Belangrijke bepaling:  
In de centrumzone vervalt het verbod om meerdere woonentiteiten in te richten in bepaalde 
panden, zoals opgenomen in het bouwreglement.  
 

Tabel 9: Toegelaten bestemmingen in de centrumzone C 

wonen verplichte bestemming minimum 5% van bvo 
eengezinswoningen toegelaten 
meergezinswoningen toegelaten 
kamerwoningen toegelaten 

handelszaken toegelaten  
diensten en kantoren  toegelaten  
reca  toegelaten  
nachtbars en aanverwante activiteiten niet toegelaten 
speelautomatenhallen niet toegelaten 
bedrijven niet toegelaten  
hotels toegelaten  
gemeenschapsvoorzieningen toegelaten  
 
Aanvragen voor het bouwen of verbouwen in deze zone worden beoordeeld op basis van de 
verenigbaarheid en de omvang van de activiteiten en de draagkracht van de aanpalende functies. 
Afwegingskaders voor het beoordelen van de schaal en de aard van de activiteiten worden onder 
meer gebaseerd op: 

het ruimtelijk profiel: de schaal, de ligging ten opzichte van andere functies;  
het mobiliteitsprofiel: de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek; 
het economisch profiel: de plaatsgebondenheid, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
bedrijfsdynamiek; 
het milieuprofiel: de normale en de extra milieuhinder en de ligging ten opzichte van 
kwetsbare functies.  
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2.11 Zone voor groepswoningbouw 
Deze zone is bestemd tot het ontwerpen en realiseren van een samenhangend woonproject. De 
randvoorwaarden waaraan dit project moet voldoen zijn aangeduid in onderstaande tabel.  

Tabel 10: Referentiewaarden in de  zone voor groepswoningbouw  

functie referentiewaarden 
wonen hoofdbestemming, minimum 80% van bvo 
eengezinswoningen toegelaten 
meergezinswoningen toegelaten  
kamerwoningen      niet toegelaten 

nachtbars en aanverwante 
activiteiten 

niet toegelaten 

speelautomatenhallen  niet toegelaten 
andere functies toegelaten tot 20% van de bvo 
publieke ruimten minimum 20% van de terreinoppervlakte van de zone moet als 

publieke ruimte ingericht worden. 
 
Alle in de tabel aangeduide percentages  zijn referentiewaarden. Deze kunnen enkel gemotiveerd 
verhoogd of verlaagd worden. De marge waarbinnen dit kan is beperkt tot maximum 50% van de 
opgegeven referentiewaarden. De bvo van de hoofdbestemming (wonen) kan echter nooit lager zijn 
dan 70%. 
 
Alle woningbouwprojecten worden beoordeeld op basis van de gebruikswaarde, de beeldwaarde en 
de toekomstwaarde van het voorgestelde project.  
De gebruikswaarde heeft betrekking op het fysische functioneren. Enkele afwegingskaders zijn de 
schaal van het project, de ligging ten opzichte van andere functies, de structuur van de bebouwing, 
de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek, de differentiatie en de identiteit, de 
duurzaamheid en de versnippering.    
De beeldwaarde verwijst naar de betekenis van het project. Enkele afwegingskaders zijn de functie, 
de rol en de betekenis van het ruimtelijk project en de relatie met de activiteiten, de geschiedenis 
en de stedelijke omgeving.  
De toekomstwaarde duidt potentiële mogelijkheden voor het project en de omgeving aan. Het 
project kan een buurt een nieuwe sociale, economische of ruimtelijke impuls geven of kan de 
omgeving bedreigen. Projecten kunnen de verweving versterken of beperken, de leefbaarheid en de 
aantrekkelijkheid van de omgeving verhogen of verminderen. 
 



STAD GENT : B.P.A. NUMMER 121 BINNENSTAD DEEL ZUID _____________________________  
Artikel 2: Bestemmingsvoorschriften 

 22 

iris consulting 

2.12 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
Gemeenschapsvoorzieningen vormen de hoofdbestemming. Van elke tien woningen die er in deze 
zone gebouwd worden moet er tenminste één voldoen aan de criteria van de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij voor sociale woningbouw. 

Tabel 11: Toegelaten bestemmingen in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

 basisvoorschrift mits machtiging  
wonen toegelaten tot 50% van bvo toegelaten 

eengezinswoningen toegelaten tot 50% van bvo toegelaten 
meergezinswoningen toegelaten tot 50% van bvo toegelaten 
kamerwoningen toegelaten tot 50% van bvo toegelaten 

handelszaken toegelaten tot 25% van bvo toegelaten tot 50% van bvo 
diensten en kantoren toegelaten tot 25% van bvo toegelaten tot 50% van bvo 
reca toegelaten tot 25% van bvo toegelaten tot 50% van bvo 
nachtbars en aanverwante 
activiteiten 

niet toegelaten niet toegelaten 

speelautomatenhallen  niet toegelaten niet toegelaten 
bedrijven toegelaten tot 25% van bvo toegelaten tot 50% van bvo 
hotels toegelaten tot 25% van bvo toegelaten tot 50% van bvo 
gemeenschapsvoorzieningen hoofdbestemming min. 50% van bvo toegelaten 
 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden beoordeeld op basis van de 
gebruikswaarde, de beeldwaarde en de toekomstwaarde van het voorgestelde project.  
De gebruikswaarde heeft betrekking op het fysische functioneren. Enkele afwegingskaders zijn de 
schaal van het project, de ligging ten opzichte van andere functies, de structuur van de bebouwing, 
de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek, de differentiatie en de identiteit, de 
duurzaamheid en de versnippering. 
De beeldwaarde verwijst naar de betekenis van het project. Enkele afwegingskaders zijn de functie, 
de rol en de betekenis van het ruimtelijk project en de relatie met de activiteiten, de geschiedenis 
en de stedelijke omgeving.  
De toekomstwaarde duidt potentiële mogelijkheden voor het project en de omgeving aan. Het 
project kan een buurt een nieuwe sociale, economische of ruimtelijke impuls geven of kan de 
omgeving bedreigen. Projecten kunnen de verweving versterken of beperken, de leefbaarheid en de 
aantrekkelijkheid van de omgeving verhogen of verminderen. 
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2.13 Zone voor nachtbars en aanverwante activiteiten 
De aangeduide zone is bestemd voor nachtbars en bordelen, cabarets, avondclubs en aanverwante 
activiteiten. Deze activiteiten zijn niet gebonden aan een toegelaten maximum vloeroppervlakte per 
pand. 

Tabel 12: Toegelaten bestemmingen in de zone voor nachtbars en aanverwante activiteiten 

functie basisvoorschrift 
wonen toegelaten 

eengezinswoningen toegelaten 
meergezinswoningen toegelaten 
kamerwoningen toegelaten 

handel toegelaten  
diensten en kantoren toegelaten 
reca  toegelaten  
nachtbars en aanverwante activiteiten toegelaten 
speelautomatenhallen niet toegelaten 
bedrijven niet toegelaten  
hotels toegelaten 
gemeenschapsvoorzieningen toegelaten 
 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden beoordeeld op basis van twee 
stedenbouwkundige aandachtspunten: de verenigbaarheid van de omvang van de nevenactiviteiten 
met de hoofdbestemming en de draagkracht van de omgeving. Afwegingskaders voor het 
beoordelen van de machtigingsaanvragen  worden gebaseerd op: 

het ruimtelijk profiel: de schaal, de ligging ten opzichte van andere functies, de 
beplantingen, de structuur van de bebouwing en de historische evolutie; 
het mobiliteitsprofiel: de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en de verkeerstrafiek; 
het economisch profiel: de plaatsgebondenheid, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
bedrijfsdynamiek; 
het milieuprofiel: de normale en de extra milieuhinder en de ligging ten opzichte van 
kwetsbare functies.  
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2.14 Parkzone 
Deze zone functioneert als belangrijke en kwaliteitsvolle groene ruimte in het plangebied. Zij heeft 
een openbaar karakter en heeft esthetische, recreatieve en/of natuurlijke functies voor de buurt.  

2.15 Zone voor waardevolle tuinen en open ruimten 
Deze zone is bestemd als tuinruimte van de panden, ingericht als groene ruimten om te rusten en te 
verpozen. Deze ruimten hebben een privaat karakter. Activiteiten niet verbonden zijn met de woon- 
of reca functie van het hoofdgebouw van het perceel waarin de tuin of open ruimte gelegen is, 
en/of geen gemeenschapsvoorzieningen zijn, zijn verboden.  

2.16 Zone voor gegroepeerde autostaanplaatsen  
Deze zone is bestemd als ruimte waar auto’s gegroepeerd gestald worden. De groene inkleding en 
de aanplantingen vormen een belangrijk deel van deze zone.  

2.17 Zone voor openbare ruimten 
Openbare ruimten hebben een verblijfs- en verbindingsfunctie. Openbare ruimten met een 
belangrijke stedelijke verblijfsfunctie zijn aangeduid op plan.  

2.18 Zone voor waterlopen 
Deze zone is bestemd voor de waterlopen. Deze zijn drager van esthetische, natuurlijke, sociale, 
economische en andere stedelijke functies.  
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3.  Artikel 3: Bouwvoorschriften 
3.1  Inleidende bepalingen1 

3.1.1 Archeologisch patrimonium 
Voor elke terreinwijziging is een archeologisch advies noodzakelijk en moeten zowel de 
mogelijkheden voor verkennend of preventief onderzoek als voor uitgebreid archeologisch 
onderzoek (opgravingen) in de planning en uitvoering van zowel nieuwbouw, renovatie als 
infrastructuur worden voorzien.  
 

4.1.2 Gevelbegroeiingen, aanplantingen, en vegetatiedaken 
Het gebruik van vegetatiedaken of het begroenen van gevels met begroeiingen van aanplantingen 
is in het gehele plangebied toegestaan. Bij vlakke of licht hellende daken2 van hoofdgebouwen, 
bijgebouwen en gebouwen en met een oppervlakte van meer dan 150 m², gelegen in tuinen, in 
bebouwbaar binnengebied en in de zone voor waardevolle tuinen en open ruimten, moet minstens 
de helft van de dakoppervlakte als vegetatiedak worden ingericht.  
 
De verplichting tot het aanleggen van een vegetatiedak kan mits machtiging vervallen. 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging tot ontslaan van deze verplichting worden onder 
meer beoordeeld op basis van volgende afwegingskaders:  de schaal van de gebouwen, de 
afwezigheid van een zichtveld op het betreffende dakoppervlak, de ligging ten opzichte van andere 
gebouwen, de aanwezige functies (perceel en binnengebied), de structuur van de bebouwing, de 
bebouwingsgraad van perceel en binnengebied en de historische evolutie.  

4.1.3 Parkeerplaatsen 
Ondergrondse parkeergarages kunnen gerealiseerd worden in het gehele plangebied in alle 
bestemmingszones met uitzondering van de parkzones en de zones voor waardevolle tuinen en 
open ruimten.  
Uitgezonderd in de zone voor gegroepeerde autostaanplaatsen is het aantal parkeerplaatsen per 
perceel beperkt in functie van het aantal (voorziene) woningen op het perceel. De capaciteit van de 
parkeergarages mag (uitgezonderd in de zone voor gegroepeerde autostaanplaatsen) niet meer 
bedragen dan het aantal woningen op het betrokken perceel vermenigvuldigd met 1.  Aanvragen tot 
het bekomen van een machtiging voor vrijstelling van deze beperking op het aantal moeten 
vergezeld worden van een motivatienota.  

                                                           
1  Deze voorschriften hebben betrekking op het oprichten, slopen en verbouwen van gebouwen en  

het door inrichtingswerken wijzigen van de bestemming van een gebouw. 
2  dakhelling kleiner of gelijk aan 25° 
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Deze aanvragen worden onder meer beoordeeld op basis van mobiliteits- en verkeersaspecten.   
Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor het beoordelen van de aanvraag tot machtiging zijn:  

⇒ de verkeers-, en parkeerdruk in straat en straatdeel;  
⇒ de ontsluiting (onmiddellijk via ontsluitingsweg of via verblijfsstraten); 
⇒ de relatie met het bestaande weefsel (straat, straatdeel); 
⇒ de functie van het gebouw. 

 
Parkeergarages en autostaanplaatsen die in tuinzone’s kunnen enkel na machtiging en binnen de 
toegestane marge de op plan aangeduide maximum bebouwingspercentage en de aangeduide 
maximum verhardingsnorm overschrijden .  
 
Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast.  

3.1.2 Uithangborden en reclame inrichtingen 
Volgende begrippen worden gehanteerd: 

Aanplakborden: Aanplakborden zijn borden waarop publiciteit (werving voor het kopen van 
merkproducten) wordt aangeplakt. 
Uithangborden: Uithangborden verkondigen de ter plaatse uitgeoefende activiteit. Ze 
vermelden de activiteit van de handelaar of dienst, verwijzen naar de aangeboden produkten 
of vermelden de naam van de winkel, dienst, activiteit of uitbater. Symbolen van 
zorgenverstrekkers (apotheek, dierenarts, ...) zijn hier niet in vervat. 
Reclame inrichtingen: Dragers van merknamen van produkten die te koop worden 
aangeboden. 
Directe verlichting: Directe verlichting van publiciteitspanelen is verlichting in panelen 
waarop opschriften of publiciteit vermeld is.  
Indirecte verlichting: Indirecte verlichting van publiciteitspanelen 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 de letters van 
het opschrift of de reclame inrichting en het gevelvlak.  
Haakse panelen: Haakse panelen gebruikt als reclame inrichting of uithangbord zijn dwars 
aangebracht op de gevel (meestal) met een hoek van 90°.  
Vlakke panelen: Vlakke panelen gebruikt als reclame inrichting of uithangbord zijn 
evenwijdig met en onmiddellijk tegen het gevelvlak aangebracht. 

3.1.3 Algemene bepalingen met betrekking tot publiciteit 
Uithangborden en reclame inrichtingen: 
1. mogen nooit tot een daling van de leef- en woonkwaliteit leiden. Dit houdt in dat de plaatsing 

van dergelijke constructies nabij ramen van (potentiële) woningen zeer nauwkeurig moet 
worden afgewogen.  

2. moeten zich op een kwaliteitsvolle wijze inpassen in het architecturale geheel van de gevel, de 
straatwand en de wijk en moeten een duidelijke en 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. 
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Aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot reclame-
inrichtingen en uithangborden worden onder meer beoordeeld op basis van volgende 
afwegingskaders: 
• de schaal van het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft; 
• de situering ten opzichte van andere functies; 
• het publicitair gebruik in straat of straatdeel; 
• de evolutie van het aanbrengen van uithangborden en reclame inrichtingen; 
• de locatie, de aard van de bedrijvigheid.  
 

3.1.4 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de zone 
waarbinnen uithangborden en/of reclame inrichtingen worden 
aangebracht.  

Voorschriften met betrekking tot de woonzones (woonzone A, B, C en D voor woningen en 
tuinen en zone voor groepswoningbouw). 
 
Plaatsing  
 
Uithangborden en reclame inrichtingen mogen aangebracht worden onder een denkbeeldige lijn 
die gevormd wordt door de onderzijde van de vensterbanken van de eerste verdieping. Wanneer 
deze lijn niet duidelijk is mag een hoogte van 3,5 meter nooit overschreden worden. Het aantal 
haakse panelen is beperkt tot één per pand met een maximum oppervlakte van 0,5 m².  
Aanplakborden zijn niet toegestaan.  
 
Voorschriften met betrekking tot de verwevingszone, centrumzones, zone voor nachtbars en 
aanverwante activiteiten en zone voor gemeenschapsvoorzieningen  
 
Plaatsing 
 
Uithangborden en reclame inrichtingen vlak aangebracht,  moeten gevat worden onder een 
denkbeeldige lijn gevormd door de onderzijde van de vensterbanken van de eerste verdieping. 
Haakse panelen mogen niet hoger reiken dan de vensterbanken van de tweede verdieping. Wanneer 
deze lijn niet duidelijk is, mag een hoogte van 5 meter nooit overschreden worden. De 
gezamenlijke oppervlakte van deze panelen is beperkt in functie van de contextualiteit. Neon 
opschriften of lichtbanden kunnen in functie van de contextualiteit over het gehele geveloppervlak 
toegelaten worden. 
Aanplakborden zijn niet toegestaan.  
 
Voorschriften met betrekking tot de zone voor waardevolle tuinen en open ruimten, parkzone, 
zone voor gegroepeerde autostaanplaatsen, openbare ruimten en zone voor waterlopen. 
 
Uithangborden en reclame inrichtingen zijn in deze zones niet toegelaten. 
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3.1.5 Bepalingen voor terrassen voor andere dan 
woonbestemmingen  

Deze bepalingen hebben betrekking op terrassen die palen aan de straatzijde van de gebouwen aan 
of in de directe omgeving van de rooilijn. Volgende begrippen worden gehanteerd: 
 
Vaste terrassen zijn enkel toegelaten voor horecagebruik en daar waar dit contextueel ingepast kan 
worden. Windschermen mogen enkel geplaatst worden wanneer het ondoorzichtig deel maximum 
1 meter hoog is. De maximum hoogte van deze windschermen mag niet meer zijn dan 1,80 meter. 
Minimum 2/3 van de voorzijde van het terras mag niet voorzien worden van windschermen.  
Gesloten terrassen op het openbaar domein zijn niet toegelaten 
 

3.1.6 Bepalingen voor gevels van handelszaken en gebouwen voor 
dienstverleningen. 

Voorgevels (volledige gevels) van panden waarin handelszaken winkels en diensten gevestigd zijn, 
moeten voor minimum 30% bestaan uit raamopeningen. Vaste luifels en markiezen (niet 
opvouwbare zonneschermen boven ramen en deuren) zijn verboden. Een verbrede kroonlijst van 
de winkelpui mag niet meer dan 30 cm uit het geveloppervlak reiken.  
 
Een winkelgevel moet met betrekking tot de materialen, de vorm en de schaal steeds kwaliteitsvol 
ingepast worden in de omgeving. Het gebruik van minderwaardige bouwmaterialen voor de 
opbouw van de winkelgevel is niet toegestaan. Stedenbouwkundige aandachtspunten voor het 
beoordelen van een kwaliteitsvolle inpassing zijn het respecteren van een zekere contextualiteit en 
het aanduiden van de verweving van verschillende functies in het pand en het straatbeeld.  
Afwegingskaders voor het beoordelen van een kwaliteitsvolle inpassing worden gebaseerd op 
volgende parameters: 

⇒ de schaal, de structuur van de bebouwing, de gebouwen in de omgeving en de 
historische evolutie.  

⇒ de aard, vorm, architectuur, geschiedenis en/of monumentaliteit van het gebouw.  
⇒ de relatie met andere functies in het gebouw en omgeving en de sociale veiligheid. 

 
De beoordeling van aanvragen tot wijzigen van een winkelgevels of gevelelementen gebeurt op 
basis van deze en de bepalingen van artikel 4.1. 
 
Als een winkel meer dan één pand in beslag neemt dan moeten het karakter en de identiteit van de 
verschillende gevels van ieder pand gerespecteerd worden. 
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3.2 Algemene bepalingen met betrekking tot de 
stedelijke contextualiteit 

3.2.1 Bepalingen voor alle gebouwen in het plangebied  
Elke verbouwing of nieuwbouw in het plangebied moet op een contextuele wijze ingepast worden 
in het straatbeeld. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik 
en geleding), de dakvorm (hoogte, dakvensters, hoek, materialen), de uitsprongen en het 
materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd moeten 
worden. Dit contextuele inpassen duidt niet op het copiëren van een bestaande typologie.  
 
Het onderzoek van de geslaagdheid van de contextuele inpassing wordt onder meer gebaseerd op:  

⇒ de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project,  
⇒ de ruimtelijke draagkracht,  
⇒ de relatie tussen de oude en de nieuwe architectuur en het bestaande weefsel 

(kopiërend of vernieuwend, losstaand of anticiperend). 

3.2.2 Waardevolle straat- en pleinwanden 
Op het plan zijn waardevolle straat- en pleinwanden aangeduid. Deze aanduidingen vragen de 
bijzondere aandacht van de gebruikers van het bestemmingsplan voor het bouwkundig erfgoed.  
 
Iedere wijziging aan of in de aangeduide panden of zones moet gericht zijn op het behoud of 
herstel van de historische waarde. Aldus zijn slechts werken en handelingen toegelaten die 
verenigbaar zijn met de cultuurhistorische identiteit van het gebied en de aanwezige waardevolle 
gebouwen. Deze beschermende bepalingen behelzen onder meer de bepleistering van wanden, de 
gevels, de gevelbreedte en de gevelopbouw, architectuur, bouwstijl en bouwperiode alsook 
kleurengebruik, aard, kwaliteit en materiaalgebruik van kroonlijst en schrijnwerk.  
 
Indien kwalitatieve overwegingen van een hogere orde zijn dan het principe van behoud, bestaat de 
mogelijkheid dat monumentenzorg toch geen absoluut uitgangspunt is. De niet aangeduide panden 
kunnen eveneens (een nog onbekend) erfgoed bevatten, dat geïntegreerd moet worden in een 
(nieuw-) bouwproject. Deze percelen of plekken zijn echter vooral geladen met energie voor heden 
en toekomst, waarbij de aandacht toegespitst wordt op de voorwaarden voor de creativiteit. 
 
Wijzigingen aan de (gevels van) individuele gebouwen moeten voorgesteld en gemotiveerd 
worden in een motivatienota zoals bepaald in artikel 4.1. Wijzigingen worden onder meer 
beoordeeld op basis de verenigbaarheid met de cultuurhistorische identiteit van het gebied, de 
stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project en het omgaan met de ruimtelijke 
draagkracht.  
Enkele ruimtelijke afwegingskaders zijn:  

⇒ bouwhistorische en creatieve aspecten;  
⇒ de relatie met het bestaande weefsel (straat, straatdeel),  
⇒ de wijze waarop de ingreep uitgevoerd wordt (kopiërend of vernieuwend, losstaand of 

anticiperend),  
⇒ de functie en de historiek van het gebouw.  

Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast. 
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3.2.3 Bepalingen voor alle gebouwen in het gezichtsveld van 
waardevolle panden en waardevolle straat- en pleinwanden 

Verbouwingen en nieuwbouw kunnen enkel wanneer de kwaliteit van de architectuur van de 
voorgestelde verbouwing of nieuwbouw tenminste gelijkwaardig of beter is dan de bestaande 
architectuur.   
 
Het onderzoek van de geslaagdheid van het behoud of de accentuering van de cultuurhistorische 
waarde en -identiteit wordt onder meer gebaseerd op:  

⇒ de cultuurhistorische waarde en identiteit van het plangebied 
⇒ de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project,  
⇒ de ruimtelijke draagkracht,  
⇒ de relatie tussen de oude en de nieuwe architectuur en het bestaande weefsel 

(copiërend of vernieuwend, losstaand of anticiperend) 

3.3 Algemene bepalingen met betrekking tot de 
inplanting en het profiel van de hoofd- en 
bijgebouwen 

3.3.1 Inplanting en bebouwing 
Alle hoofdgebouwen moeten, tenzij anders bepaald, gebouwd worden met hun voorgevel op de op 
het bestemmingsplan aangeduide rooilijn die tevens de bouwlijn vormt.  
 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging voor vrijstelling van deze verplichte bouwlijn 
moeten vergezeld worden van een motivatienota.  
Deze aanvragen worden onder meer beoordeeld op basis van de stedenbouwkundige inpassing van 
het voorgestelde project en de ruimtelijke draagkracht. Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor 
het beoordelen van de aanvraag tot machtiging zijn:  

⇒ de relatie tussen de oude en de nieuwe gebouwen,  
⇒ de relatie met het bestaande weefsel (straat, straatdeel),  
⇒ de functie en de historiek van het gebouw en de locatie. 

 
Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast. 
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3.3.2 Afstand tot de zijperceelsgrenzen 
Wanneer gebouwen in niet gesloten bebouwing worden opgetrokken, moet een afstand van 
minimum 3 meter tot de zijperceelsgrenzen gerespecteerd worden.  
 
Deze bepaling heeft geen betrekking op panden die gelegen zijn naast historische brandgangen. 

3.3.3 Bouwdiepten 

3.3.3.1 Bouwdiepte van de hoofdgebouwen 
Een minimum en toegelaten maximum bouwdiepte voor hoofdgebouwen wordt vastgelegd. Deze 
bouwdiepte wordt bepaald op basis van de referentiediepte. De referentiediepte wordt steeds 
gemeten op de perceelsgrenzen en wordt perceelsgewijs bepaald. Er zijn vier mogelijkheden: 
 

1. wanneer er gebouwd wordt tussen twee aangrenzende hoofdgebouwen wordt de 
referentiediepte bepaald door de lijn die de referentiedieptes van de twee aangrenzende 
gebouwen verbind.  

2. wanneer er gebouwd wordt tegen één aangrenzend hoofdgebouw is de diepte van dat 
hoofdgebouw de referentiediepte. 

3. wanneer er gebouwd wordt en er zijn géén aangrenzende hoofdgebouwen is de diepte 
van het meest nabijgelegen hoofdgebouw de referentiediepte. 

4. wanneer er geen andere hoofdgebouwen zijn in dezelfde rij wordt de referentiediepte 
zelf bepaald in functie van de dominante typologie in het plangebied. 
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Wanneer de referentiediepte minder dan 10 meter bedraagt, mag het te bouwen of verbouwen 
hoofdgebouw maximum twee meter dieper gebouwd worden en moet de diepte ten minste 8 meter 
bedragen. Bij een perceelsdiepte van minder dan 10 meter vervalt deze verplichting. 
1. Wanneer de referentiediepte bepaald is tussen 10 en 12 meter, moet de bouwdiepte bij bouwen 

en verbouwen gevat worden tussen 10 en 12 meter. 
2. Wanneer de referentiediepte 12 meter of meer bedraagt is de toegelaten maximum bouwdiepte 

gelijk aan de referentiediepte (met een maximum van 15 meter) en bedraagt de minimale 
bouwdiepte 10 meter. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bouwdiepte [m]

Referentiediepte [m]

 
 
Belangrijke bepalingen:   
 
1. De bouwdiepten van hoofdgebouwen kunnen omwille van de lichtinval en de bezonning 

beperkt worden. Dit geldt in het bijzonder voor de bescherming van bestaande kleinere panden 
en panden die gelegen zijn  in de hoeken van bouwblokken.  

2. De bouwdiepte is niet beperkt in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen, 
groepswoningbouw en centrumzone.  

3. Hoofdgebouwen kunnen uitzonderlijk en mits machtiging op een grotere bouwdiepte gebouwd 
worden. Dit kan enkel binnen de marge tussen de toegelaten bouwdiepte en de uiterste bouwlijn 
(15 meter). Machtiging hiertoe kan alleen verleend worden mits de gebouwen gerealiseerd 
worden onder een hoek van 45 graden vertrekkende van minimum 60 centimeter uit de 
perceelsgrens.  

iris consulting 
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Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden onder meer beoordeeld op basis van de 
geslaagdheid van de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project en de ruimtelijke 
draagkracht. Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor het beoordelen van de aanvraag tot 
machtiging zijn:  

⇒ de relatie tussen het betreffende gebouw en gebouwen in de onmiddellijke omgeving,  
⇒ de relatie met het bouwblok en het binnengebied,  
⇒ de functie en de historiek van het gebouw en de locatie. 

 
Deze machtiging kan enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen in artikel 4.1 zijn 
toegepast. 

3.3.3.2 Diepte van de bouwstrook voor hoofd- en bijgebouwen  
Alle bijgebouwen moeten gebouwd worden binnen de bouwstrook voor hoofd- en bijgebouwen. 
Deze bijgebouwen mogen opgericht worden vanaf een diepte die overeenkomt met  de aangegeven 
minimum bouwdiepte voor hoofdgebouwen. De diepte van de bouwstrook is afhankelijk van de 
diepte van het perceel. De perceelsdiepte loopt van aan de rooilijn tot een grens die bepaald wordt 
door de gemiddelde perceelsdiepte. De diepte van de bouwstrook is weergegeven in Tabel 13. 

Tabel 13: Diepte van de bouwstrook voor hoofd- en bijgebouwen  

perceelsdiepte diepte van de bouwstrook voor hoofd- en 
bijgebouwen 

24 meter of minder 16 meter 
 
tussen 24 en 36 meter 12 meter + 

perceelsdiepte
6

  

36 meter en meer 18 meter 

3.3.4 Bepalingen met betrekking tot de tuinen 
Wanneer niet anders bepaald beginnen tuinen bij de achterste bouwlijn van hoofd- en bijgebouwen 
en lopen tot de achtergrens van het perceel.  

3.3.4.1 Tuinen van zone A, zone B en zone C voor woningen en tuinen 
Maximum 25% van deze zone mag bebouwd worden op voorwaarde dat minimum 30m2 
onbebouwd blijft 
Minimum 50% van de tuinoppervlakte moet ingericht worden als onverharde tuin. Dit aandeel 
wordt berekend ten opzichte van de oppervlakte van de tuinstrook van het betrokken perceel. 
 
De totale bouwhoogte van gebouwen of constructies in de tuinzones is beperkt tot 3,5 meter 
gemeten vanaf het maaiveld. De hoogte van de tuinmuren wordt gemeten vanaf het maaiveld en is 
beperkt tot 2,5 meter.  
 
Bij nieuwbouw, herbouw of omvangrijke renovaties van de betreffende tuinzone kan de 
stedenbouwkundige vergunning opleggen dat bestaande gebouwen en constructies, afgebroken 
moeten worden.  

iris consulting 
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Van deze bepalingen kan machtiging verleend worden:  
1. Beschermde gebouwen en gebouwen met historische, culturele en architectonische waarde 

worden van een afbraakverplichting uitgesloten en mogen verbouwd worden; 
2. bestaande gebouwen in een goede bouwfysische staat en een gebruik eigen aan het 

hoofdgebouw kunnen mits aanpassingswerken behouden blijven en mogen verbouwd worden. 
Deze aanpassingswerken moeten leiden tot het wegnemen van verharding, het creëren van 
meer ruimte voor beplantingen en het verhogen van de kwaliteit van het binnengebied;  

3. de bouwhoogte van de toegelaten gebouwen in de tuinzone kan aangepast worden in functie 
van de contextualiteit tot een totale hoogte van zes meter voor gebouwen en met toepassing 
van de 45 graden regel opklimmend  vanaf de perceelsgrenzen en vertrekkend vanaf 2,5 meter.  

4. de hoogte van de van de tuinmuren in de tuinzone kan aangepast worden in functie van de 
contextualiteit maar mag een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden; 

5. het bebouwingspercentage kan (voor uitbreidingen van de bebouwing) toenemen in de mate 
dat ook de onverharde ruimte in dezelfde mate toeneemt.  

 
Aanvragen tot het bekomen van machtiging worden onder meer beoordeeld op basis van de 
contextualiteit, de stedebouwkundige inpassing van het voorgestelde project en het vrijwaren van 
de open ruimten in de binnengebieden. Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor het beoordelen 
van de aanvraag tot machtiging zijn:  

⇒ de structuur van de bebouwing en de historische evolutie,  
⇒ de bebouwingsgraad van perceel en binnengebied, 
⇒ de functies op het perceel, de nabijgelegen percelen en het binnengebied,  
⇒ de (mogelijke) ontsluiting van het perceel of binnengebied,  
⇒ bestaande constructies op het perceel en het binnengebied (aard en kwaliteit),  
⇒ de kwaliteit en de inpassing van de constructie op het perceel en in het binnengebied.  

 
Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast. 

3.3.4.2 Tuinen van zone D voor woningen en tuinen, zone CG voor woningen en 
tuinen verwevings- en centrumzones, zone voor nachtbars en aanverwante 
activiteiten en de zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

Maximum 50% van deze zone mag bebouwd worden. 
Minimum 25% van de tuinoppervlakte moet ingericht worden als onverharde tuin. 
 
De totale bouwhoogte van gebouwen of constructies in de tuinzones is beperkt tot 3,5 meter. De 
hoogte van de tuinmuren wordt gemeten vanaf het maaiveld en is beperkt tot 2,5 meter.  
 
Bij nieuwbouw, herbouw of omvangrijke renovaties van de betreffende tuinzone kan de 
stedenbouwkundige vergunning opleggen dat bestaande gebouwen en constructies, afgebroken 
moeten worden.  
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De bepalingen met betrekking tot de maximum bouwhoogte, het te bebouwen deel en te behouden 
open onverharde ruimte kunnen mits machtiging aangepast worden: 
1. Beschermde gebouwen en gebouwen met historische, culturele en architectonische waarde 

worden van een afbraakverplichting uitgesloten en mogen verbouwd worden; 
2. bestaande gebouwen in een goede bouwfysische staat en een gebruik eigen aan het 

hoofdgebouw kunnen mits aanpassingswerken behouden blijven en mogen verbouwd worden. 
Deze aanpassingswerken moeten leiden tot het wegnemen van verharding, het creëren van 
meer ruimte voor beplantingen en het verhogen van de kwaliteit van het binnengebied;  

3. de bouwhoogte kan aangepast worden in functie van de contextualiteit tot een totale hoogte 
van maximum zes meter en met toepassing van de 45 graden regel opklimmend  vanaf de 
perceelsgrenzen en vertrekkend vanaf 3,5 meter.  

4. de hoogte van de van tuinmuren kan aangepast worden in functie van de contextualiteit en mits 
akkoord van de buurman tot een hoogte van maximum 3,5 meter. 

5. het bebouwingspercentage en verhardingspercentage kan toenemen in functie van de 
contextualiteit. 

 
Aanvragen tot het bekomen van machtiging worden onder meer beoordeeld op basis van de 
contextualiteit, de stedebouwkundige inpassing van het voorgestelde project en het vrijwaren van 
de open ruimten in de binnengebieden. Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor het beoordelen 
van de aanvraag tot machtiging zijn:  

⇒ de structuur van de bebouwing en de historische evolutie,  
⇒ de bebouwingsgraad van perceel en binnengebied, 
⇒ de functies op het perceel, de nabijgelegen percelen en het binnengebied,  
⇒ de (mogelijke) ontsluiting van het perceel of binnengebied,  
⇒ bestaande constructies op het perceel en het binnengebied (aard en kwaliteit),  
⇒ de kwaliteit en de inpassing van de constructie op het perceel en in het binnengebied.  

 
Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast. 
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3.3.5 Bouwhoogte 

3.3.5.1 Bouwhoogte van de gevels 
Op het plan is een referentiebouwhoogte aangeduid in meter.  

 
 
De kroonlijst van nieuwe gebouwen moet gevat worden binnen een marge waarvan de grenzen 
zich tien procent hoger of lager dan de aangeduide referentiebouwhoogte bevinden.  
 
De referentiehoogte bestaat niet voor gebouwen met een belangrijke culturele, godsdienstige of 
maatschappelijke betekenis die niet gebruikt worden voor woon-, kantoor of commerciële functies. 
De wijze waarop deze gebouwen geselecteerd worden, wordt aangeduid door de Stad Gent.  
 
De standaard marge op de referentiebouwhoogte kan mits machtiging (en behalve indien anders 
bepaald) aangepast worden van 10 % naar drie meter + 10 % van de referentiebouwhoogte.  
 
De nokhoogte mag niet hoger zijn dan zes meter boven de toegestane kroonlijsthoogte.  
 
Aanvragen tot het bekomen van machtiging worden onder meer beoordeeld op basis van de 
stedebouwkundige inpassing van het voorgestelde project. Enkele ruimtelijke afwegingskaders 
voor het beoordelen van de aanvraag tot machtiging zijn:  

⇒ de relatie tussen het gebouw en de aanpalende gebouwen en de omgeving.  
⇒ de relatie met het straatdeel,  
⇒ de functie en de historiek van het gebouw en de locatie. 

Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast.

iris consulting 
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3.3.5.2 Bouwhoogte van de bijgebouwen 
De toegelaten maximum bouwhoogte van de bijgebouwen (gebouw en dak) bedraagt 3,5 meter. 
Deze gebouwen moeten gebouwd worden binnen de bouwstrook voor hoofd- en bijgebouwen 
 
Deze opgelegde bouwhoogte kan mits machtiging aangepast worden: de maximumhoogte van 
bijgebouwen kan verhoogd worden tot 6 meter mits toepassing van de 45 graden regel.  
 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden onder meer beoordeeld op basis van de 
stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project. Enkele ruimtelijke afwegingskaders 
voor het beoordelen van de aanvraag tot machtiging zijn:  

⇒ de contextualiteit en het lichtbelemmeringsvlak 
⇒ de relatie tussen het gebouw, de aanpalende gebouwen en de omgeving.  
⇒ de relatie met het straatdeel,  
⇒ de functie en historiek van het gebouw en de locatie. 

Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast. 

3.3.6 Dakvorm  
Elk hoofdgebouw en elk ander gebouw met méér dan één bouwlaag moet bedekt worden met 
hellende daken. De nok wordt evenwijdig met de voorgevel geplaatst. De dakhelling van deze 
gebouwen moet gevat worden binnen een hoek tussen 35 en 55 graden met het horizontale 
(gevel)vlak. De aanzet van het dakvlak valt gelijk met de kroonlijst. Ook uitbouwen, zoals 
dakkapellen en staande ramen, moeten onder het vlak (gevormd door 55 graden vlak doorheen de 
kroonlijst) gesitueerd worden,. 
 
Alle hellende daken worden voorzien met dakbedekking uit duurzame materialen zoals dakpannen, 
kunst- en natuurleien, zink en koper. Het gebruik van golfplaten en bitumenmaterialen als 
dakbedekking is niet toegestaan. De totale breedte van dakkapellen en staande dakramen wordt 
aan de voorzijde beperkt tot één derde van de gevelbreedte. Aan de achterzijde wordt de totale 
breedte van dakkapellen en dakramen beperkt tot twee derden van de gevelbreedte. 
Dakvlakvensters en zonnecollectoren mogen aan de voorzijde van het gebouw maximum 2/3 van 
het dakvlak beslaan. Aan de achterzijde mag het gehele dakvlak benomen worden. Insprongen in 
het dakvlak kunnen toegestaan worden tot maximum 1/3 van het dakvlak en enkel wanneer de 
aanzet van deze insprong zich tenminste 1 meter achter het gevelvlak bevindt.  
 
De bepalingen met betrekking tot de opgelegde dakvorm, dakhelling en nokligging, opgelegde 
materialen voor dakbedekking en de breedte en de opgelegde hoek van dakuitbouwen en de 
insprongen in het dakvlak kunnen mits machtiging aangepast worden.  
 
Aanvragen tot het bekomen van een machtiging worden onder meer beoordeeld op basis van de 
stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project en het vrijwaren van de ruimtelijke 
draagkracht.  
Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor het beoordelen van de aanvraag zijn:  

⇒ de relatie met aanpalende gebouwen; 
⇒ de relatie met het straatdeel en het binnengebied; 
⇒ de functie en van het gebouw. 

Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast. 



STAD GENT : B.P.A. NUMMER 121 BINNENSTAD DEEL ZUID _____________________________  
Artikel 2: Bestemmingsvoorschriften 

 38 

iris consulting 

3.3.7 Gevelopbouw 
Alle zichtbare gedeelten van gebouwen (hoofdgebouwen en bijgebouwen) zoals schoorstenen, 
garagepoorten, dienstingangen, zichtbaar blijvende buizen zoals rook- of verluchtingskanalen 
moeten afgewerkt worden in materialen die in overeenstemming zijn met het karakter en de aard en 
de kleuren van de materialen van de bestaande gebouwen in de omgeving of hiermee een 
kwalitatieve dialoog aangaan. 
 
Gevels mogen slechts gewijzigd of verbouwd worden voor zover de werken de bestaande 
kwaliteiten van de gevel en het straatbeeld verbeteren. De verhouding van het gevel- 
raamoppervlak, de hoogte en de breedte van de ramen en de vertikale opbouw van de gevels moet 
behouden blijven of opgenomen worden. Elke bouwlaag aan de voor- en achtergevel moet 
voorzien worden van ramen.  
 
De gevel van elk gebouw moet uitlopen in een kroonlijst. De vorm en uitzicht van deze kroonlijst 
worden bepaald door de contextualiteit.  
 
Alle in het zicht blijvende gedeelten van zijgevels moeten afgewerkt worden met volwaardige 
materialen in overeenstemming met de contextualiteit.  

 
Er mogen geen garagepoorten gecreëerd worden in gevels van woningen met een gevelbreedte van 
minder dan 8 meter. Garagepoorten en poorten naar het binnengebied moeten harmonisch in de 
gebouwen en het straatbeeld geïntegreerd worden.  
 
Uitbouwen van het gevelvlak (erker, balkon, ...) zijn enkel toegelaten waar dit contextueel ingepast 
kan worden. De uitbouw wordt beperkt tot één bouwlaag. De afstand tussen de uitbouw en de 
zijgevel bedraagt minimum 80 centimeter. De uitsprong ten opzichte van de gevelvlak bedraagt 
maximum 60 centimeter.  
 
De bepalingen met betrekking tot de vorm en grootte van de kroonlijst, uitbouwen in het gevelvlak,  
de plaatsing van de ramen en de gevelopbouw kunnen mits machtiging aangepast worden. 
 
Aanvragen tot het bekomen van machtiging worden onder meer beoordeeld op basis van de 
stedebouwkundige inpassing van het voorgestelde project en de vrijwaring van de ruimtelijke 
draagkracht.  
 
Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor het beoordelen van de aanvraag zijn:  

⇒ de relatie met aanpalende gebouwen, 
⇒ de relatie met het straatdeel en het binnengebied,  
⇒ de functie en de beeldwaarde van de straat,  
⇒ de functie en historiek van het gebouw en de locatie. 

Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast. 
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3.4 Bijzondere bouwvoorschriften voor de zone A, 
B en C voor woningen en tuinen 

De niet bebouwde buitenruimte in zone A voor woningen en tuinen moet rechtstreeks toegankelijk 
zijn vanuit de woning.  
 
Het aantal woongelegenheden per pand in zone B en C voor woningen en tuinen is beperkt in 
functie van het aantal bouwlagen. Gelijktijdig met voorgaande regel moet minimum één woning 
een netto-vloeroppervlakte hebben van minimum 100 m². De niet bebouwde buitenruimte moet 
rechtstreeks met de woonfunctie verbonden worden. 

3.5 Bijzondere bouwvoorschriften voor de zone CG 
voor woningen en tuinen 

Wanneer na machtiging het verplichte aandeel van de woonbestemming verminderd is of vervalt 
zoals bepaald in artikel 2.5, pagina 15 kan het volledige bouwvlak bebouwd worden tot de op plan 
aangeduide maximum bouwhoogte. 

3.6 Bijzondere bouwvoorschriften voor de 
verwevingszone, centrumzone A en B en zone 
voor nachtbars en aanverwante activiteiten 

Om de woonfunctie in deze zones te bestendigen of te creëren moeten alle directe toegangen van 
het openbaar domein tot de woningen in panden met verschillende bestemmingen behouden 
blijven.  
 
Directe toegangen tot de woningen moeten gecreëerd worden in panden met een gevelbreedte van 
méér dan 5,50 meter.  
 
De verplichting tot het creëren van een rechtstreekse toegang kan mits machtiging vervallen 
wanneer de gevelbreedte minder dan 7 meter bedraagt en 
1. wanneer na machtiging het verplichte aandeel van de woonbestemming verminderd is of vervalt 

zoals bepaald in artikel: 2.7 (pagina 17); 
2. wanneer een alternatieve kwalitatieve toegang wordt aangeboden;  
3. wanneer er historische, architecturale, economische of andere elementen worden aangedragen 

waaruit blijkt dat het creëren van een directe toegang via het openbaar domein niet wenselijk is. 
Aanvragen tot het bekomen van machtiging worden onder meer beoordeeld op basis van de 
stedenbouwkundige contextualiteit en het vrijwaren van de woonfunctie.  
 
Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor het beoordelen van de aanvraag tot machtiging zijn:  

⇒ de structuur van de bebouwing en de historische evolutie,  
⇒ de sociale veiligheid in de straten,  
⇒ de functie van het gebouw, 
⇒ de historiek van het gebouw.  

Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast. 
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3.7 Bijzondere bouwvoorschriften voor de 
centrumzone C  

De volledige zone kan bebouwd worden tot de op plan aangeduide maximum bouwhoogte. 

3.8 Bijzondere bouwvoorschriften voor de zone 
voor groepswoningbouw 

Deze zone is aangeduid in functie van vereisten tot het ontwerpen en het realiseren van een 
samenhangend woonproject. De realisatie van dit woonproject kan gefaseerd verlopen. Het project 
is niet gebonden aan opgelegde bouwlijnen of maximum bouwdiepten. 
Het ontwikkelen van deze zone wordt onderworpen aan een aantal algemene criteria en specifieke 
inrichtingsvoorstellen.  
 
Algemene criteria hebben betrekking op een aantal kwantitatieve vereisten zoals: de 
bebouwingsgraad, de vloer terreinindex (V.T. index), de toegelaten maximale bouwhoogte, aantal 
en de aard van de woningen, het aantal parkeerplaatsen. In Tabel 14 zijn deze stedenbouwkundige 
richtlijnen aangeduid. Daarnaast moeten deze projecten ook voldoen aan een aantal kwalitatieve 
eisen. Deze hebben betrekking op de architecturale kwaliteit van de gebouwen en de kwaliteit van 
de niet bebouwde ruimten, looplijnen en toegangen, de relatie met de naastgelegen groenas, de 
relatie tussen voetgangers en gemotoriseerd verkeer en andere.  Deze kwalitatieve vereisten moeten 
voorgesteld worden in een uitgebreide motivatienota dat voor de site opgemaakt wordt.  
 

Tabel 14: Algemene stedenbouwkundige referentiewaarden  voor de zone voor groepswoningbouw  

toegelaten bouwhoogte  kroonlijsthoogte max. 12 m voor min.80% van de bebouwde 
oppervlakte en max. 15 m voor max.20% van de bebouwde 
oppervlakte.  

parkeerplaatsen maximum 150 autostaanplaatsen zijn toegelaten 
bebouwingspercentage maximum 60% 
regenwateropslag minimum 50 liter per m² dakoppervlak 
vloer/terreinindex toegelaten tot 2.5 (250%) 
 
Deze referentiewaarden kunnen mits machtiging aangepast worden: 
1. de hoogte van de kroonlijst kan met maximum 10% van de aangeduide referentiehoogte 

verhoogd worden; 
2. het bebouwingspercentage kan verhoogd worden tot 70%, 
3. de vloer terreinindex kan verhoogd worden tot 300%, 
4. machtiging voor een beperking van de verplichte wateropslag (enkel voor gestapelde 

woningbouw) kan verkregen worden wanneer andere duurzame initiatieven gerealiseerd 
worden in het kader van een duurzame stedenbouw.  

 
Dergelijke machtigingen kunnen alleen bekomen worden wanneer: 
1. De functie van het project bredere marges rechtvaardigt,  
2. Een bijzonder waardevol en vernieuwend project gerealiseerd wordt; 
3. Het project een belangrijke stedenbouwkundige beeldwaarde en symboolfunctie heeft; 
4. Waardevolle buitenruimten gecreëerd worden. 
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Stedenbouwkundige krachtlijnen die bepalend zijn voor de beoordeling van de invulling van de 
kwantitatieve en kwalitatieve voorwaarden zijn de stedebouwkundige inpassing van het 
voorgestelde project, het vrijwaren van de ruimtelijke draagkracht, de relatie functie en 
beeldwaarde. Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor het beoordelen van de aanvraag tot 
machtiging zijn:  

⇒ de relatie met de bebouwde omgeving, 
⇒ de relatie met het straatdeel en het binnengebied,  
⇒ de categorisering en functie van de straat,  
⇒ de functie van het gebouw. 

Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.2 zijn 
toegepast.  

3.9 Bijzondere bouwvoorschriften voor de zone 
voor gemeenschapsvoorzieningen 

Wanneer gebouwen voor gemeenschapsvoorzieningen gebouwd zijn langsheen de rooilijn gelden 
de Algemene bepalingen met betrekking tot de inplanting en het profiel van de hoofd- en 
bijgebouwen zoals aangeduid in 3.3. Gebouwen in de binnengebieden van deze bestemmingszone 
zijn morfologisch ondergeschikt aan deze gesitueerd aan of in de onmiddellijke nabijheid van de 
rooilijn. De maximum kroonlijsthoogte van gebouwen in binnengebieden is lager dan deze aan de 
rooilijn.  
 
De kroonlijsthoogte van nieuwbouw in de binnengebieden wordt beperkt tot 12 meter. De 
bouwhoogte is echter beperkt in functie van de 45 graden regel. Op de perceelsgrenzen is evenwel 
een maximumhoogte van 3,5 meter toegelaten.  
Het begroeningspercentage (vereist minimum niet verharde oppervlakte met hoogstammige 
beplantingen) bedraagt minimum 10% van de perceelsoppervlakte.  
Voor elke nieuwbouw is een systeem voor de opslag van regenwater verplicht. De wateropslag 
moet minimum 50 liter water per m² dakoppervlak beslaan.  
 
Deze bepalingen kunnen mits machtiging aangepast worden: 
1. De toegestane kroonlijsthoogte van gebouwen in het binnengebied kan uitzonderlijk hoger zijn 

dan deze van de gebouwen aan de rooilijn. 
2. Het begroeningspercentage kan beperkter zijn dat de vereiste 10% wanneer een bijzonder 

waardevolle omgeving gerealiseerd wordt en/of deze voor het publiek toegankelijk is. 
3. Het verplichte systeem van regenwateropvang kan beperkter uitgevoerd worden wanneer uit de 

bouwplannen blijkt dat er andere duurzame initiatieven in het kader van een duurzame 
stedenbouw in het project geïntegreerd worden.  

 
Stedenbouwkundige krachtlijnen die bepalend zijn voor het beoordelen van aanvragen tot het 
bekomen van machtiging zijn de kwalitatieve stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde 
project, het vrijwaren van de ruimtelijke draagkracht en de relatie functie en beeldwaarde.  
 
Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor het beoordelen van de aanvraag tot machtiging zijn:  

⇒ de relatie met de bebouwde omgeving, 
⇒ de relatie met het straatdeel en het binnengebied,  
⇒ de categorisering en functie van wijk, binnengebied en straat,  
⇒ de functie en historiek van het gebouw en de locatie. 

Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.2 zijn 
toegepast. 
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3.10 Bijzondere bouwvoorschriften voor de zone 
voor gegroepeerde autostaanplaatsen  

In de op plan aangeduide zone is gegroepeerd parkeren toegelaten. Dit kan gevat worden als: 
1. staanplaatsen in open lucht; 
2. staanplaatsen onder een gemeenschappelijk afdak; 
3. parkeergarages. 

Individuele garages (boxen) zijn niet toegelaten. Staanplaatsen in open lucht en onder een 
gemeenschappelijk afdak moeten ruimtelijk geïntegreerd worden in de binnengebieden.  
 
Deze gebieden moeten kwalitatief ingericht worden. Minimum 15% van de zone moet ingericht 
worden als kwaliteitsvolle onverharde en begroende ruimte.  
 
Parkeergarages kunnen enkel gerealiseerd worden wanneer de toegelaten maximum hoogte beperkt 
is tot 3,5 meter en minimum 50% het dak aangelegd wordt als vegetatiedak. Parkeergarages 
kunnen ondergronds in de gehele zone ingericht worden maar het minimumpercentage te realiseren 
kwaliteitsvolle groene ruimten (15%) op maaiveldniveau moet geraliseerd worden. Dit houdt in dat 
de grondlaag daar voldoende dik moet zijn. 
 
Deze bepalingen kunnen mits machtiging aangepast worden: 

1. de maximumhoogte van de parkeergarages kan verhoogd worden tot 5 meter; 
2. de verplichting tot realiseren van een vegetatiedak kan beperkt of opgeheven worden. 

 
Aanvragen tot het bekomen van machtiging worden onder meer beoordeeld op basis van de 
contextualiteit, de stedebouwkundige inpassing van het voorgestelde project en het vrijwaren van 
de open ruimten in de binnengebieden. Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor het beoordelen 
van de aanvraag tot machtiging zijn:  

⇒ de structuur van de bebouwing en de historische evolutie,  
⇒ de bebouwingsgraad van perceel en binnengebied, 
⇒ de functies op het perceel, de nabijgelegen percelen en het binnengebied,  
⇒ de (mogelijke) ontsluiting van het perceel of binnengebied,  
⇒ bestaande constructies op het perceel en het binnengebied (aard en kwaliteit),  
⇒ de kwaliteit en de inpassing van de constructie op het perceel en in het binnengebied.  

 
Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast. 

3.11 Bijzondere voorschriften voor de parkzone 
Enkel in omvang beperkte gebouwen voor gemeenschapsfuncties en verbonden met de parkfunctie 
kunnen hier opgetrokken worden (kiosk, toiletten,…). Deze gebouwen mogen nooit meer dan 5% 
van de parkzone beslaan.  
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3.12 Bijzondere voorschriften met betrekking tot de 
zone voor waardevolle tuinen en open ruimten 

Maximum 10% van deze zone mag bebouwd worden. 
Minimum 70% van deze zone moet ingericht worden als onverharde tuin. 
 
De hoogte van de bouwwerken is beperkt tot 3,5 meter. Binnen deze zone mogen geen overdekte 
en / of ondergrondse autostaanplaatsen voorzien worden.  
 
Bij nieuwbouw, herbouw of omvangrijke renovaties van de betreffende tuinzone kan de 
stedenbouwkundige vergunning opleggen dat bestaande gebouwen en constructies, afgebroken 
moeten worden.  
Van deze bepalingen kan machtiging verleend worden:  
1. Beschermde gebouwen en gebouwen met historische, culturele en architectonische waarde 

worden van een afbraakverplichting uitgesloten. 
2. Gebouwen in een goede bouwfysische staat en een gebruik eigen aan het hoofdgebouw kunnen 

mits aanpassingswerken behouden blijven en mogen verbouwd worden. Deze 
aanpassingswerken moeten leiden tot een verder begroenen van de gebouwen in het 
binnengebied, het wegnemen van verharding, het creëren van meer ruimte voor beplantingen en 
het verhogen van de kwaliteit van het binnengebied.  

 
Aanvragen tot het bekomen van vrijstelling van de afbraakverplichting na machtiging worden 
onder meer beoordeeld op basis van de stedebouwkundige inpassing van het voorgestelde project 
en het vrijwaren van de open ruimten in de binnengebieden. Enkele ruimtelijke afwegingskaders 
voor het beoordelen van de aanvraag tot machtiging zijn:  

⇒ de structuur van de bebouwing en de historische evolutie,  
⇒ de bebouwingsgraad van het perceel en het binnengebied, 
⇒ de functies op het perceel, de nabijgelegen percelen en het binnengebied,  
⇒ de (mogelijke) ontsluiting van het perceel of binnengebied,  
⇒ bestaande constructies op het perceel en binnengebied (aard en kwaliteit),  
⇒ de kwaliteit en inpassing van de constructie op het perceel en in het binnengebied.  

 
Machtigingen kunnen enkel verleend worden nadat deze en de bepalingen van artikel 4.1 zijn 
toegepast. 
 
 



STAD GENT : B.P.A. NUMMER 121 BINNENSTAD DEEL ZUID _____________________________  
Artikel 2: Bestemmingsvoorschriften 

 44 

iris consulting 

3.13 Bijzondere bouwvoorschriften voor bebouwbare 
binnengebieden 

Op het plan zijn binnengebieden aangeduid die voor bebouwing in aanmerking komen. In deze 
gebieden zijn bebouwingspercentage en de toegelaten maximum bouwhoogte aangeduid. Dit zijn 
maximum waarden. Zij hebben betrekking op het volledige binnengebied en op alle percelen die 
daar deel van uitmaken.  
 
Alle gebouwen moeten in volwaardige materialen opgetrokken worden. De niet bebouwde delen 
van deze binnengebieden moeten eveneens op een waardevolle wijze aangelegd worden met veel 
aandacht voor groenvoorzieningen.  
 
Alle Aanvragen  tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot het 
bouwen of verbouwen in deze afbakening worden onder meer beoordeeld op basis van de 
stedebouwkundige inpassing van het voorgestelde project en het vrijwaren van de ruimtelijke 
draagkracht. Enkele ruimtelijke afwegingskaders voor het beoordelen van de bouwaanvraag zijn:  

⇒ de relatie tussen hoofd- en bijgebouw, de relatie tussen oude en nieuwe gebouwen,  
⇒ de relatie met de aanpalende gebouwen en het binnengebied,  
⇒ de bebouwingsgraad van het perceel en het binnengebied,  
⇒ de functie en de historiek van het gebouw en de locatie. 

3.14 Bijzondere voorschriften voor de openbare 
ruimten 

De verkeersfunctie voor gemotoriseerd verkeer in woonstraten is vooral gericht op plaatselijk 
(bestemmings) verkeer. Door het beperken van het aantal voertuigen, de snelheid en de wegbreedte 
wordt de woonfunctie van de woonstraten beklemtoond.  
 
Bij de inrichting van openbare ruimte wordt voorrang verleend aan het gebruik voor voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer en worden verblijfsruimten functioneel ingericht. 
 
De straten worden qua materiaal en kleur sober ingericht. Alle straatmeubilair moet gekozen 
worden in verhouding en harmonie tot zijn omgeving.  
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3.15 Bijzondere voorschriften voor het behoud van 
waardevolle bomen 

Bomen die beeldbepalend zijn voor de omgeving genieten een bescherming. Stedenbouwkundige 
vergunningsplichtige handelingen (bouw- of graafwerken) in de omgeving van deze bomen mogen 
het verder leven van deze bomen niet bedreigen of de aanwezige beeldkwaliteit aantasten.  
 
Enkel in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen kunnen, mits machtiging, initiatieven genomen 
worden die het verder leven van deze bomen stopzetten en de beeldkwaliteit verminderen.  
 
Machting kan enkel verleend worden mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 

⇒ nieuwe aanplantingen gerealiseerd worden; 
⇒ dat deze nieuwe aanplantingen minstens leiden tot dezelfde stadslandschappelijke 

(beeld- en belevingswaarde) en ecologische kwaliteiten; 
⇒ dit houdt in dat een volwassen boom enkel gerooid kan worden wanneer er 

verschillende jonge bomen aangeplant worden; 
⇒ dit houdt in dat het van op het openbaar domein zichtbaar groen op korte termijn even 

zichtbaar zal zijn; 
⇒ dat het aandeel onverharde ruimte in de betrokken zone opgetrokken wordt van 

minimum 10% naar minimum 20%.  

3.16 Bijzondere voorschriften voor potentiële 
ontsluitingen voor langzaam verkeer 

Potentiële ontsluitingen zijn aangeduid op plan. Stedenbouwkundige vergunningsplichtige 
handelingen worden beoordeeld op het creëren of vrijwaren van deze ontsluitingen.
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4. Artikel 4: Elementen van de procedure 
tot het bekomen van een 
stedenbouwkundige vergunning 

4.1 Samenstelling van het dossier voor het bekomen 
van een stedenbouwkundige vergunning voor 
diegenen die een machtiging wensen te bekomen  

4.1.1 Motivatienota 
Aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot de in de 
stedenbouwkundige voorschriften genoemde machtigingen moeten vergezeld zijn van een 
uitgebreide motivatienota. Deze duidt de concepten van het initiatief aan en verantwoordt de 
opbouw en de materiaalkeuzen. De aanvraag tot het bekomen van een machtiging moet openbaar 
gemaakt worden.  

4.1.2 Beoordeling van de motivatienota  
Motivatienota’s worden beoordeeld op basis van de aangeduide stedenbouwkundige krachtlijnen 
en beoordelingskaders. De krachtlijnen vormen de basis van de beoordeling. De afwegingskaders 
functioneren als instrumenten in de beoordeling.  
 
De motivatienota’s functioneren als methodologisch instrument dat moet aantonen dat de 
doelstellingen van het ruimtelijk beleid gehaald worden zonder het gebruik van de basisnorm. 
Machtigingen kunnen enkel bekomen worden wanneer de beoogde stedenbouwkundige kwaliteit 
gerealiseerd wordt. Krachtlijnen en afwegingskaders zijn aangeduid in functie van de potentieel te 
bekomen machtiging.  
 
Algemene beoordelingscriteria waarop aandachtspunten gequoteerd worden zijn:  

⇒ de stedenbouwkundige inpassing, 
⇒ de bereikbaarheid, 
⇒ de bezonning, 
⇒ de architecturale kwaliteit 
⇒ de relatie tussen morfologie, architectuur en functie, 
⇒ de contextualiteit. 
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4.2 Samenstelling van het dossier voor 
stedenbouwkundige aanvragen met betrekking 
tot grote projecten  

4.2.1 Opmaak uitgebreide motivatienota 
De opmaak van dergelijk rapport is vereist voor: 

1. nieuwbouwprojecten en grondige verbouwingen met een bruto-vloeroppervlakte van 
meer dan 1.500 m²; 

2. projecten in de op plan aangeduide zone voor groepswoningbouw; 
3. nieuwbouwprojecten en verbouwingen met een uitbreiding van het volume van meer 

dan tien procent in de zones voor gemeenschapsvoorzieningen.  
De aanvraag tot het bekomen van een machtiging door middel van een uitgebreide motivatienota 
moet openbaar gemaakt worden.  

4.2.2 Doel uitgebreide motivatienota 
1. In eerste instantie verstrekt dit rapport uitgebreide informatie over het gewenste bouwproject.  
2. In tweede instantie wordt aangetoond dat het project zich naar bestemming, morfologie en 

vormgeving op een verantwoorde wijze inpast in de omgeving. De architecturale compositie 
van het project, de keuze en het gebruik van materialen en de relatie met de nabijgelegen 
bebouwing worden hierin belicht. Dit zowel voor de voor- als achtergevels.  

3. Tenslotte wordt aangetoond dat de stedenbouwkundige, omgevings- en milieukwaliteiten 
gevrijwaard en versterkt worden en dat het openbaar domein niet belast wordt.  

De opmaak van een uitgebreide motivatienota wordt opgevat als een interactief proces. In 
verschillende fasen worden de voorstellen, de concepten en de uitvoering voorgesteld en 
behandeld. Dit proces wordt gekenmerkt door kwaliteitsbenadering en -bewaking.  

4.2.3 Inhoud uitgebreide motivatienota 
Volgende aspecten moeten in dit rapport opgenomen en behandeld worden:  
1. een beschrijving en analyse van de bestaande toestand met inbegrip van alle functies en de 

morfologie. Deze beschrijving behelst het bouwblok waarin het project gesitueerd is met 
inbegrip van de aanpalende straten; 

2. een sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen analyse van deze omgeving en de wijze waarop het 
bouwproject hierin ingepast wordt; 

3. het voorstellen van de concepten van het te realiseren project; 
4. het gedetailleerd voorstellen van het te realiseren project (eventueel met faseringen);  
5. een uitvoerige beschrijving van het bouwproject met oog voor bestemmingen en ruimtelijk 

voorkomen; 
6. het inschatten van de gevolgen voor de omgeving. Dit zowel naar verkeersdruk, woningaanbod 

(aard en aantal), vastgoedprijzen, ruimtelijke draagkracht en kwaliteit, belevingsaspecten en 
beheerbaarheid. 

4.2.4 Beoordeling uitgebreide motivatienota 
De uitgebreide motivatienota wordt beoordeeld op basis van de stedenbouwkundige doelstellingen, 
aandachtspunten en criteria en de eventueel ingediende opmerkingen. Deze beoordeling wordt bij 
het bouwdossier gevoegd.  


