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AARSCH

Voorschriften verkaveling VERK/2O19 lOM94

Referentie omgevingsloket
Projectnaam

ïjL
oMV 20í9t53321
Liersesteenweg 103: rêaliseren 1 lot bestemd voor
open bebouwing + slopen bijgebouw
Liersesteenweg '103 te 3200 Aarschot
Afdeling 24001, sectie A, perceel 219x1, zfsxs

INPLANTING

Toelichting Voorschrift
De min. bouwlijn wordt bepaald
door de diensten van AWV.

De inplanting van het hoofdgebouw dient op 21m uit de wegas

te gebeuren.
Open bebouwing zoals weergegeven op het verkavelingsplan
nieuwe toestand.

BESTEMMING

Toelichting Voorschrift
ln de omgeving komen vooral
woningen voor met 2 bouwlagen.

Eéngezinswoning met inbegrip van zor8woning wordt
toegelaten.

AÁNTAL BOUWLAGEN

Toelichting Voorschrift
ln de omgeving komen vooral
woningen voor met 2 bouwlagen.

Max. 2 bouwlagen.
De verdieping onder het dak mag uitgerust worden voor
slaapkamers.

BOUWDIEPTE

Toelichting Voorschrift
Rekening houdend met alle regels
van de adviesgevende instanties, is

dit de max. haalbare bouwdiepte

Máx. bouwdiepte op de verdieping en het Selijkvloers: 9-47m

KROONL STHOOGTE

Toelichtins Voorschrift
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VERHARDING ACHïERTUIN

Toelichtins VoorschriÍt
Een terras kan de woonkwaliteit en

de tuinbeleving verbeteren.
Achter de woning mag een terras aangelegd worden van max.

3Om, in gesloten materialen indien de afl^/atering en de

infiltratie in de tuinzone kan gebeuren.

CONSTRUCTIE ACHTERTUIN

Toelirhting Voorschrift
Bijgebouwen kunnen minder
belangrijke woonfuncties vervullen
zoals tuinhuisje, serre,,-.

ln de achtertuin mag een totaal aan bijgebouwen van max.20m2
gebouwd worden.
lnplanting op min. 1m van de perceelsgrenzen of op de

perceelsgrens mits akkoord van de aanpalende eigenaar.

coNsrRUcnE zurulN

Toeli€htins Voorschrift
carports kunnen het stallen van
een wagen opvangen zonder de
tuinzone hiervoor te belasten.

ln de zijtuinstrook mag een open carport Sebouwd worden
opgericht met de voorgevellijn gelijk met het hoofdbouw. Deze

carport overschrijdt de bouwdiepte van het hoofdgebouw niet

De aanpaler dient zich akkoord te verklaren met de inplantinS.

AFSLUITINGEN

Toeli€htins Voorschrift
Afsluitingen en hagen kunnen de
veiligheid en de privacy verbeteren.

Afsluitingen en hagen zijn toegelaten;
max. hoogte voor de bouwlijn: 1m

max. hoogte vanaf de bouwlijn: 2m
Afsluitingen mogen op de grens Seplaatst worden mits
akkoord van de aanpaler.
Hàgen op 0.5m van de grens of op de Srens mits akkoord van

de aanpalende eigenaar



Dergelijke kÍoonlijsthoogte heeft
de mogelijkheid om 2 volwaardiSe
bouwlagen te realiseren.

Max. kroonlijsthoogte: 6m

DAKHCLLING

Toelichtins voorschríft
Omdat in de omgeving enkel deze
dakvorm voorkomt, beperken we
de dakvorm tot een zadeldak.

Een zadeldak met hellingen tussen de 35" en de 45".

Nok loodrecht op de straatas.

MATERIAALGEBRUIK

Toelichtins Voorschrift
Deze voorschriften zijn conform
bestaande gebouwen in de

omgeving.

Alle gevels uit te voeren in duurzame bouwmaterialen.

De voortuinstrook mag max voor 40% verhard worden met
warer doorlatende materialen.

De verharding kan dienen als
toegang tot de woning en
bi.jgebouwen of als parkeerplaats
voor een auto.

De linker zijtuinstrook mag max. voor 90% verhard worden.l\,4et deze verharding is de tuin
toegankelik.


