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Gezien en voorlopig aangenomen door de Gemeenteraad van Hoeilaart in zitting van 

………………………. 

 

Vanwege de Raad, 

De Gemeentesecretaris De Burgemeester 

 

 

Gemeentezegel 

 

 

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hoeilaart bevestigt dat 

onderhavige voorschriften ten gemeentehuize ter inzage van het publiek werden neergelegd van 

………………………. tot en met ………………………. 

Vanwege de Raad, 

De Gemeentesecretaris De Burgemeester 

 

 

Gemeentezegel 

 

 

Onderhavige voorschriften werden gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad van 

Hoeilaart, inclusief de aanpassingen aan deze voorschriften voortvloeiende uit de uitgebrachte 

adviezen van de hogere overheid en de aanvaarde elementen uit de ingediende 

bezwaarschriften ingevolge het openbaar onderzoek.  

Vanwege de Raad, 

 

De Gemeentesecretaris De Burgemeester 

 

 

Gemeentezegel 

 

Voor eensluidend afschrift van de door de Gemeenteraad van Hoeilaart, aanvaarde 

voorschriften, inclusief de aanpassingen voortvloeiend uit de uitgebrachte adviezen van de 

hogere overheid en de aanvaarde elementen uit de ingediende bezwaarschriften ingevolge het 

openbaar onderzoek.  

Vanwege de Raad, 

 

De Gemeentesecretaris De Burgemeester 

 

 

Gemeentezegel 
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LEESWIJZER  

Ieder artikel bestaat uit de eigenlijke verordenend voorschriften en een eventuele toelichting bij dit voorschrift. Deze toelichtingen zijn steeds cursief aangeduid en hebben geen 

enkele verordenende kracht. De toelichtingen zijn slechts richtinggevende verduidelijkingen van de verordenende bepalingen. 
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Algemene bepalingen  

A r t i k e l  1 .  V o or a fg a a nd e  b e pa l i n g e n  

TOELICHTENDE BEPALING EN    VERORDENENDE BE PALING EN  

     

 

 

 

 

 

Panden die vergund werden voor 19/07/1984 of 

vergund geacht zijn, maar pas later een 

woonbestemming kregen, komen eveneens in 

aanmerking indien de vergunning voor de 

functiewijziging dateert van voor 01/01/2012. 

Artistieke waarde: uitzonderlijke architectuur met bv. 

artistieke decoratieve elementen 

Wetenschappelijke waarde: bv. uitzonderlijke 

toepassing van structurele elementen 

Architectuurhistorische waarde: bv. duidelijk 

voorbeeld van een bepaalde bouwstijl/bouwperiode 

Volkskundige waarde: bv. pand gelinkt aan lokale 

bekende, volksverhalen of typische oude beroepen 

Ensemblewaarde: compleetheid van de site OF 

ensemblewaarde van de omgeving OF samengaan 

van exterieur met bijpassende interieurelementen 

Gaafheid: materiële behoud van het pand 

  1.1 .  Algemene bepal ingen  

1.1.1 Afbakening 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is begrensd volgens de aanduidingen van bijgaand grafisch plan. 

1.1.2 Toepassingscriteria 

De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Opsplitsen grote woningen buiten de kern kunnen enkel 

worden toegepast voor woningen en het bijhorende perceel die zijn gelegen binnen de contouren van het 

grafisch plan indien ze aan alle onderstaande voorwaarden tegelijk voldoen: 

 gelegen binnen een planologische woonbestemming (APA, BPA, RUP…); 

 de woning is vergund voor 19/07/1984 of vergund geacht of het betreft een pand dat een vergunning 

voor functiewijziging naar wonen ontving voor 01/01/2012; 

 het bruto vergunde of vergund geachte bouwvolume van het gebouw bedraagt minstens 1000 m³ dd. 

01/01/2012; 

 het pand kent een waardevol karakter. Het waardevol karakter dient aangetoond te worden bij de 

vergunningsaanvraag a.d.h.v. onderstaande criteria: 

o artistieke waarde; 

o wetenschappelijke waarde; 

o historische waarde; 

o architectuurhistorische waarde; 

o volkskundige waarde; 

o industrieel-archeologische waarde; 

o ensemblewaarde: 

o gaafheid; 

o representativiteit; 
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Contextwaarde: de ruimere omgeving waarin het 

pand zich bevindt 

 

o authenticiteit;  

o zeldzaamheid; 

o contextwaarde. 

De afweging en beoordeling van het waardevol karakter zal dienen te gebeuren door de vergunningverlenende 

overheid, de gemeente, bij de vergunningsaanvraag. Voor panden die zijn opgenomen in de inventaris van het 

bouwkundig erfgoed zal Onroerend Erfgoed tevens advies moeten uitbrengen. 

Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag kan er een overleg worden georganiseerd tussen de 

vergunningsaanvrager en de gemeente. Tijdens dit overleg kan worden afgetoetst of de woning in aanmerking 

kan komen voor toepassing van het RUP en kan besproken worden welke aspecten minimaal dienen 

aangetoond en/of gemotiveerd te worden in de vergunningsaanvraag. 

1.1.3 Toepassingsgebied 

De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Opsplitsen grote woningen buiten de kern zijn enkel van 

toepassing op woningen die effectief gebruik maken van de opsplitsingsmogelijkheden die worden geboden 

door voorliggend RUP. In dit geval dienen zowel de voorschriften voor de bebouwde als de onbebouwde 

ruimte gerespecteerd te worden. Indien een woning wel in aanmerking zou kunnen komen voor toepassing van 

het RUP maar hier niet daadwerkelijk gebruik van maakt, zijn de stedenbouwkundige voorschriften niet van 

toepassing.  

De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor het opsplitsen van grootschalige panden gebeurt 

op initiatief van de eigenaar. 

    Elke stedenbouwkundige aanvraag dient minimaal 

te voldoen aan de vigerende gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten e.a. (GSV) en de provinciale 

stedenbouwkundige verordening hemelwater. 

Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik, en 

vervolgens naar infiltratie boven buffering met 

vertraagde afvoer. 

Elk nieuw initiatief waarvoor een vergunning nodig is 

(een stedenbouwkundige, een milieuvergunning of 

een andere) en elk plan of programma moet voor de 

goedkeuring aan de watertoets onderworpen 

  1.2 .  Waterhuishouding  en –beheer  

In functie van duurzame waterhuishouding moet bij het realiseren van verbouwingen, bebouwing of verharding 

de maximale opvang, retentie en infiltratie van hemelwater gewaarborgd worden. In de onbebouwde ruimte 

zullen landschappelijk gekaderde ingrepen (grachten, wadi’s, waterpartijen…) voor de opvang en retentie van 

hemelwater zorgen. In functie van een duurzaam watergebruik wordt het opgevangen hemelwater maximaal 

aangewend voor functioneel gebruik. 

 

De opvang en afvoer van het afval- en hemelwater dienen te gebeuren via een gescheiden rioleringsstelsel. 

Indien er geen aansluiting op een afvalwaterzuiveringsinstallatie mogelijk is, dient een individuele 

behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) of een kleine waterzuiveringsinstallatie (KWZI) te worden 

aangelegd. Bij de afwatering van verharde oppervlakte in de buitenruimte dienen de nodige maatregelen 
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worden. Hierbij wordt onder meer nagegaan of het 

gebied waarvoor een vergunning wordt 

aangevraagd al dan niet overstromingsgevoelig is 

en wat de impact van het initiatief op het 

overstromingsregime is.  

genomen te worden om vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen. 

 

     

 

Oppervlakkige afgravingen van teelaarde zullen in 

de meeste gevallen niet aanschouwd worden als 

aanzienlijk. Afgravingen voor de realisatie van een 

ondergrondse (kelder)verdieping, doorbrekingen 

taludschouders en dergelijke dienen beschouwd te 

worden als aanzienlijk. 

  1.3 .  Voora fgaande bepal ingen inzake a rcheolog isch e r fgoed 

Voor de aanvang van alle bouwwerken die aanzienlijke bodemingrepen vereisen, dient men de mogelijkheid tot 

archeologische prospectie te verzekeren.  

Conform de wetgeving (decreet houdende de Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 30 juni 

1993 en art. 4.7.16§1 van het VPRO, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van 

de instanties die over een vergunningsaanvraag advies dienen te verlenen en eventuele latere wetgevingen) 

dient desgevallend advies gevraagd te worden aan Onroerend Erfgoed m.b.t. het archeologisch erfgoed. 
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A r t i k e l  2 .  T e r mi n o l o g i e  

TERM    VERKLARING  

    bouwvolume   Het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch 

opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde garage, 

veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de 

gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld. 

    hoofdbestemming   De hoofdbestemming is de verplichte invulling van de bestaande en op te richten gebouwen of functies van 

een gebied. De hoofdbestemming neemt minimaal 50% van de totale vloeroppervlakte in. 

    hoofdgebouw   Gebouw waarin de hoofdbestemming van het pand wordt ondergebracht. 

    meergezinswoning   Woonvolume waarin twee of meer wooneenheden geheel of gedeeltelijk boven en/of naast elkaar gelegen zijn 

    parkeerplaats   Onder parkeerplaats wordt verstaan hetzij een gesloten garage, hetzij een standplaats in een gesloten ruimte 

of in de open lucht, daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en door de vergunning verlenende overheid 

geschikt bevonden. 

    uitbouw   Niet bouwvallig onderdeel van het hoofdgebouw dat duidelijk deel uitmaakt van het hoofdgebouw en eveneens 

is opgetrokken uit duurzame materialen of bestaat uit de zelfde materialen als het hoofdgebouw 

    vergund geachte constructie   Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze 

gebouwd werden vóór 22 april 1962, worden te allen tijde geacht te zijn vergund.  

Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze 

gebouwd werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan 

waarbinnen zij gelegen zijn, worden geacht te zijn vergund, tenzij het vergund karakter wordt tegengesproken 

middels een proces-verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld binnen een termijn van vijf 

jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie. 

    woonentiteit   Lokaal of geheel van aansluitende lokalen hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van een persoon of een 

groep van samenlevende personen. 
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Bepalingen per zone  

A r t i k e l  3 .  O p s p l i t s e n  van  g r o t e  w on i ng e n   
 

TOELICHTENDE BEPALING EN    VERORDENENDE BE PALING EN  

     

Woningen die voldoen aan de toepassingscriteria 

(1.1.2) kunnen opgesplitst worden in meerdere 

woongelegenheden.  

 

 

 

 

Bij twijfel over de mogelijke verkeersimpact en de 

aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen 

dient dit afdoende aangetoond te worden bij de 

vergunningsaanvraag. Dit kan bv. onder de vorm 

van een mobiliteitsnota. Deze nota bevat minimaal 

een studie met de mobiliteitsgevolgen in de 

onmiddellijke omgeving van het te verbouwen pand. 

Indien deze voldoende kan garanderen dat er geen 

negatieve gevolgen voor mobiliteit en omwonenden 

zijn, kan een verkeersgenererende functie worden 

toegestaan. 

 

 

  3.1 .  Bes temming  

3.1.1 Hoofdbestemming 

 Meergezinswoningen 

3.1.2 Nevenbestemmingen 

 Maximaal één kantoor- en/of praktijkruimte per gebouw in functie van het uitoefenen van een vrij 

beroep of dienstverlenende activiteit. De kantoor- en/of praktijkruimte moet gelinkt zijn aan een van de 

woonentiteiten binnen het gebouw.  

 Kleinschalige verblijfsaccommodatie met een maximum van 6 kamers 

3.1.3 Verboden bestemmingen 

Sterk verkeersgenererende functies zijn niet toegelaten, tenzij er reeds een optimale ontsluiting en voldoende 

parkeervoorzieningen aanwezig zijn. Bij de aanvraag van een vergunning voor dergelijke functies moet dit 

worden aangetoond. Dit kan bv. aan de hand van een verkeers- en circulatiestudie in de vorm van een 

toelichtende mobiliteitsnota. 
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Het behoud van het algemene karakter van de 

woning en haar authentieke omgeving moet worden 

beoogd bij het opstellen van het plan. Dit moet 

resulteren in een uniform geïntegreerd ingericht 

geheel van de gebouwen en de buitenruimte zonder 

dat de cultuurhistorische waarde van het pand en 

zijn omgevende tuin teniet worden gedaan.  

 

Passen in de omgeving betekent dat men rekening 

dient te houden met de kenmerken en 

eigenschappen van het fysische milieu en de 

omliggende woontypologieën en hun architectuur. 

Hiervoor wordt gekeken naar het op te splitsen 

gebouw, de aanpalende gebouwen en het algemeen 

straatbeeld. Dit kan zowel bekomen worden door het 

doortrekken van de bestaande stijl (harmonie) of 

door contrast. 

 

  3.2 .  Inr icht ing –  a lgemeen 

Bij de toepassing van voorliggend RUP dienen een aantal algemene uitgangspunten (3.2.1 – 3.2.4) 

gerespecteerd te worden. Bij de vergunningsaanvraag dient aangetoond te worden op welke wijze deze 

uitgangspunten worden meegenomen, bv. onder de vorm van een toelichtende nota. Tevens dient voldoende 

inzicht gegeven te worden in de manier waarop de woning zal worden opgedeeld en hoe het project past in zijn 

omgeving. Dit kan tevens worden opgenomen in de toelichtende nota. Volgende documenten kunnen bijdragen 

tot een duidelijke onderbouwing: 

 een plan van de bestaande toestand met inventarisatie van groenvoorzieningen; 

 de nodige plannen om voldoende inzicht te krijgen in de nieuwe toestand; 

 een inrichtingsplan van het perceel met aanduiding van circulatie- en parkeerruimte; 

 toelichting m.b.t. invulling en gebruik van de gebouwen en het perceel. 

3.2.1 Behoud waardevol karakter woning en omgeving 

Het waardevol karakter van het gebouw en zijn omgeving dat wordt aangetoond bij de vergunningsaanvraag 

(cf. 1.1.2) dient bewaard te blijven. Hierbij moet het vrijwaren, herstellen en opwaarderen van de erfgoed- en/of 

cultuurhistorische en/of de bakenwaarde van het gebouw(en)ensemble steeds worden vooropgesteld. Indien er 

op het perceel bijgebouwen aanwezig zijn met een waardevol karakter dienen ook deze gevrijwaard te blijven. 

Elke verbouwing dient zich op contextuele wijze in te passen in de bestaande bouwmorfologie van het 

gebouw/bijgebouw en zijn omgeving. Naast het respect voor het historische karakter van de woning dient bij 

eventuele aanpassingen binnen de gevelvlakken de vormgeving, gevelindeling en architectuur van alle gevels 

gerespecteerd te worden, zodat een harmonieus totaalbeeld ontstaat. Tevens vormt een gevel of gevelgroep 

op zichzelf een harmonieus geheel door o.a. gepast gebruik van de aard en de kleur van de materialen, 

vormgeving en volume. 

Alle definitief zichtbaar blijvende delen van gebouwen, bijgebouwen of gelijk welke andere constructie moeten 

als voorgevel worden behandeld voor wat de keuze van materialen en de afwerking betreft. Alle gevels moeten 

afgewerkt worden in esthetisch verantwoorde en duurzame materialen, die qua kleur en materiaalgebruik in 

passen in de omgeving door harmonie of contrast.  

3.2.2 Inpassing in de omgeving 

Bij aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet voldoende aangetoond en gemotiveerd worden op 

welke manier de nieuwe woongelegenheden in de omgeving passen zonder dat de ruimtelijke draagkracht 
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ervan wordt overschreden. Het aantal woongelegenheden en de bijhorende functies en dynamiek dienen 

afgestemd te worden op deze ruimtelijke draagkracht. 

3.2.3 Privacy 

Bij verbouwingswerken en bij de inrichting van nieuwe wooneenheden moet worden gegarandeerd dat de 

privacy van de omwonenden verzekerd blijft. De verschillende wooneenheden onderling moeten ook 

voldoende privacy garanderen. De verbouwing tot verschillende wooneenheden moet de bestaande 

erfdienstbaarheden van lichten en zichten respecteren. Nieuwe elementen mogen in geen geval de lichten en 

zichten van omwonenden negatief beïnvloeden.  

3.2.4 Buitenruimte 

Elke wooneenheid moet worden voorzien van een private, aan de wooneenheid gebonden, buitenruimte of 

elke woning moet toegang hebben tot een gemeenschappelijke buitenruimte. Dit kan inpandig of 

grondgebonden. Het is niet toegelaten om nieuwe uitpandige balkons te realiseren. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het garanderen van een minimale 

woonoppervlakte per wooneenheid van 80 m² geldt 

steeds dat ook de minimale oppervlaktenormen van 

de VMSW dienen gerespecteerd te worden. 

  3.3 .  Inr icht ing –  bebouw ing 

3.3.1 Aantal wooneenheden per bouwvolume 

Het aantal mogelijk te realiseren wooneenheden per grote woning wordt gerelateerd aan het bouwvolume van 

de woning en beperkt als volgt:  

 vanaf 1000 m³: maximaal 2 wooneenheden;  

 vanaf 1200 m³: maximaal 3 wooneenheden; 

 vanaf 1600 m³: maximaal 4 wooneenheden; 

 meer dan 2000 m³: maximaal 5 wooneenheden. 

Hiernaast wordt het aantal mogelijk te realiseren wooneenheden per grote woning gekoppeld aan de 

oppervlakte van het terrein. Het aantal wooneenheden wordt in ieder geval beperkt tot 20 wo/ha. Dit dient op 

perceelsniveau bekeken te worden, namelijk de oppervlakte van het kadastrale perceel achter de rooilijn. 

3.3.2 Minimale woonoppervlakte 

Bij het opsplitsen van de woning bedraagt de minimale woonoppervlakte van elke wooneenheid 80 m². 
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De inrichting van de toegangen naar de 

verschillende wooneenheden moet altijd conform 

zijn aan de verschillende geldende veiligheidsregels 

en brandnormen. 

3.3.3 Wijze van opsplitsen 

Het realiseren van bijkomende woongelegenheden dient te gebeuren binnen het bestaande volume. 

Uitbreidingen zijn niet toegelaten. Het uitzicht van het bestaande gebouw mag niet structureel veranderen. Dit 

impliceert het behoud van gabarit, gevelopbouw en dakprofiel. Uitzonderingen hierop kunnen toegestaan 

worden in functie van de ontsluiting van de verdiepingen en voor zover aan volgende voorwaarden tegelijk 

voldaan wordt: 

 Er moet aangetoond worden dat er inpandig niet voldoende ruimte en/of mogelijkheden zijn voor de 

interne ontsluiting zonder dat dit afbreuk doet aan de architecturale eenheid en het authentieke karakter 

van het interieur van de bestaande woning.  

 Uitbreidingen mogen in stijl, hoogte en materiaal geen afbreuk doen aan het originele gebouw en 

mogen het globaal uitzicht ervan niet verstoren (cf. 3.2.1). 

Woningen die mogen worden opgesplitst, kunnen zowel verticaal als horizontaal worden verdeeld in aparte 

wooneenheden. Hierbij moet in alle gevallen een duidelijke afzonderlijke toegang per wooneenheid worden 

voorzien. De toegangen van de verschillende wooneenheden sluiten aan op een gemeenschappelijke 

inkomhal of rechtstreeks op de buitenruimte. 

De verdeling van de verdiepingen van het bestaande gebouw moet worden behouden. Er mogen bij de 

verdeling in verschillende wooneenheden geen extra verdiepingen of tussenverdiepingen worden toegevoegd 

binnen het bestaande gabarit van de woning.  

3.3.4 Locatie van functies en activiteiten 

Enkel het hoofdgebouw met eraan vastgebouwde uitbouwen kunnen met een woonfunctie worden ingevuld. 

Vrijstaande bijgebouwen kunnen enkel worden aangewend als garage, tuinhuis, bergruimte. De inrichting van 

een extra woongelegenheid in een bijgebouw is niet toegelaten. Herbouw van de vrijstaande bijgebouwen met 

als doel een bijkomende woonfunctie in te planten is niet toegelaten.  

Nevenbestemmingen worden in combinatie met de woonfunctie gerealiseerd binnen het hoofdgebouw met 

eraan vastgebouwde uitbouwen. 

3.3.5 Terrassen 

Grondgebonden terrassen en dakterrassen zijn toegelaten. Deze dienen zodanig ingericht te worden dat ze 

harmonieus geïntegreerd zijn in het algemene architecturale beeld van het bestaande gebouw en geen afbreuk 

doen aan de typerende gevelopbouw. 
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Onder opgaand groen met cultuurhistorische waarde 

worden eventuele groenelementen als pergola’s 

lovergangen en zeldzame heesters of struiken 

typerend voor de uitstraling van de tuin bedoeld. 

Hierbij kunnen bijvoorbeeld oude waardevolle 

Rododendronmassieven, Camelia’s en andere 

typisch in trek zijnde planten uit de bouwperiode van 

de woning worden bedoeld. De 

vergunningverlenende overheid moet oordelen in 

hoeverre groenelementen al dan niet in aanmerking 

komen als cultuurhistorisch groen. Het is 

aangewezen om de visie van de groene vingers 

zoals uitgewerkt in het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan in de beoordeling mee te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.4 .  Inr icht ing –  onbebouw de ruimte  

3.4.1 Inrichting van tuinen 

In de zone voor tuinen zijn vrijstaande bijgebouwen, zwembaden, kleinschalige serres toegelaten voor zover ze 

de bepalingen van de decreten van de Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten respecteren.  

Het bewaren van de cultuurhistorische waarde van de tuinen rond de grote woningen moet worden 

bewerkstelligd. Hierbij is het verboden om bomen en opgaand groen te rooien, uitgezonderd in volgende 

omstandigheden: 

 om veiligheidsredenen; 

 in geval van ziekte van de boom die tot afsterven leidt; 

 in functie van de aanleg van een toegang voor zover er geen alternatief mogelijk is en voor zover het 

geen waardevolle historische en/of zeldzame hoogstambomen en opgaand groen met een belangrijke 

visuele en/of cultuurhistorische waarde betreft; 

 in uitvoering van een goedgekeurd landschapsbeheerplan, bosbeheerplan, harmonisch park- en 

groenbeheerplan of natuurinrichtingsproject. 

Het initiële concept van de omringende tuin moet worden bewaard. Bij nieuwe aanplantingen dient maximaal 

gebruik gemaakt te worden van streekeigen plantmateriaal tenzij dit afbreuk doet aan de historische inrichting 

van de tuin. 

Bij de uitbreiding en oprichting van constructies en de aanleg van toegangen die het vellen van bomen tot 

gevolg hebben, dient steeds aangetoond te worden op welke wijze rekening gehouden werd met het maximaal 

behoud van de bestaande beplanting. 

Private grondgebonden en aan de woongelegenheid gebonden tuinen en/of terrassen mogen worden 

afgescheiden van overige gemeenschappelijke tuinruimtes met levende hagen in streekeigen plantmateriaal. 

3.4.2 Verhardingen 

Verhardingen in de onbebouwde ruimte dienen tot een minimum beperkt te worden. Ze zijn enkel toegelaten in 

functie van parkeervoorzieningen, ontsluiting of terrassen en dienen maximaal aan te sluiten bij de bebouwing. 

Bovendien moeten de noodzakelijke verhardingen in de mate van het mogelijke gerealiseerd te worden in 

waterdoorlatende en/of halfverharde materialen. 
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In geval te weinig ruimte voor handen is om 

voldoende parkeerplaatsen per woongelegenheid te 

verzekeren, zonder dat hierbij structuurbepalend 

opgaand groen moet verdwijnen, moet het aantal in 

te richten woningen worden verminderd tot het 

aantal verplicht in te richten parkeerplaatsen binnen 

de gestelde voorwaarden wel kan worden ingericht.  

Waardevol structuurbepalend groen moet door de 

vergunningverlenende overheid worden 

geëvalueerd. Hierbij moet de visie op van de 

gemeente in functie van groenbeheer en 

groenverbindingen als leidraad gehanteerd worden. 

3.4.3 Parking en circulatieruimte  

De parkeerbehoefte moet verplicht op het eigen terrein opgevangen worden. Er zijn minimaal 1,5 en maximaal 

2 parkeerplaatsen per wooneenheid, inclusief bezoekersparking, verplicht.  

Hiernaast dient er per woongelegenheid voorzien te worden in goed toegankelijke en diefstalveilige 

fietsenstallingen als volgt: 

 2 per eerste slaapkamer; 

 1 per extra slaapkamer. 

Er mag geen waardevol structuurbepalend groen gekapt worden in functie van de aanleg van circulatie en 

parkeerplaatsen. 

Parkeerplaatsen en circulatieruimte dienen in harmonie met het veelal groene en/of parkachtige karakter van 

de onbebouwde ruimte te worden ingericht. De evenwichtige inplanting van verhardingen en constructies en de 

contextuele inpassing in het straatbeeld en de omgeving moeten worden verzekerd.  
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Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van Hoeilaart in zitting van  

     

 

 

 

Vanwege de raad, 

 

 

De Gemeentesecretaris De Burgemeester 

 

 

 

Gemeentezegel 

 
 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hoeilaart bevestigt dat 

onderhavige grafisch plan ten gemeentehuize ter inzage van het publiek werden neergelegd van 

………………………. tot en met ………………………. 

 

 

Vanwege de Raad, 

 

De Gemeentesecretaris De Burgemeester 

 

 

 

Gemeentezegel 

 
Onderhavige grafisch plan werd gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad van 

Hoeilaart, inclusief de aanpassingen aan dit plan voortvloeiende uit de uitgebrachte adviezen van 

de hogere overheid en de aanvaarde elementen uit de ingediende bezwaarschriften ingevolge 

het openbaar onderzoek. 

 

Vanwege de Raad, 

 

De Gemeentesecretaris De Burgemeester 

 

 

 

 

Gemeentezegel 

 
Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van de deputatie van heden nummer 

 

 

 

Te 

de 

 

De gouverneur 

 

 










