
i

__qi
t

t
f,
Ir'l'
i)

Aftikel 15 Wonen - 1t/m 5

15.1 Bestenrringsor§chrijving
De voor 'wonen - 1 vm 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen in de vorm van:

1. vrijstaande of twee-aaneengebouwde woningen;

z. aaneengebouwde woningeri ter praatse ran?e aanduiding'aaneengebouwd';

3. meergeiinswoning ter pÉatse van ae aanàuiding 'specifieke vorm van wonen - meergezinswoning';

met aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

b. de uitoefening van aan huis verbonden beroepen;

en verder voor:

c.
d.
e.
f.

kantoren, ter plaatse van de aanduiding'kantoor';

een bestaand loodgietersbedriir, iàr prís" van de aanduiding'specifieke vorm van bedrijf - loodgieter';

een bestaanO garóebedrijf, tér plaa'Se van de aanduiding'garage';

een bakker met de daarbi: benorenàe ondergeschiKe hoÈca, ter plaatse van de aanduiding

'detailhandel';
g. zorginstellingen, ter plaatse van de aanduiding'zorginstelling';

h. pra6ijkuimíe, [er plaase van de aanduiding 'pra6ijkuimte';

i. een gàstenverblijf, met dien verstande dat:

1. per bouwperceer .nu*irnuui r uiru"norend bouwwerk ars gastenverbliif is toegestaan;

z. het gastenverblijf uiEluitend voor niet-permanente bewoning wordt gebruiK;

3. parkeren ,an*ege het gastenverblijf op eigen terrein plaatsvindt;

4, de totale oppervlaKe r*iààn gutí"nverUÍif niet meer dan 40 mz bedraagU

incl usief bij behorende :

j.
k.

tuinen en elven;
parkeergelegenheid op eigen terrein'

15.2 Bouranegels

op of in de in lid 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden

gebouwd onder de volgende voorwaarden:

Lï.Z.L Algemeen
;. ;b"ffi;"gen uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken;

------^^l--^^^ *-^ niai: i:ïËffiÏï:ffi:lrïilHil;;;r"r;g* uo,1*p",.eersrensmpi::lT:!:1,-1:::::.]de in

[ïoïi#ï.;Ë dtr;;öö; ;;;Jhut oi"À versra-nde dar ií s:yul-,:1twee-aaneen- of
-iin lni rla 'onoers'drrue ,.rLtr .,qrresvsY'" ï;;;;;;;;" ,istanden alleer ! -: -- zljn tot de zijdelingse

ààn".ng"bouwde noorogeuouwen/woningen deze afstanden alleen van toepasslng
.^. ...,,l^ Lmfrlaal.rrrr nrran /tn nninOen Of

ffi iï"Ëï:iiàË[,';ï:ï=.ïffi LiililË-;;;;;n-oraaneensebouwdehoordsebouwen/woninsenor
r , - -^ -l L ^ -fl^^L^. .. ^, /.^ raninrt .

tot de zi rens van een vrijstaqqg[

:: 'É,, ffiffiïB:ffiben nier meer hoordsebouwen/woninsen worden serealiseerd dan ten tijde van de

iervisielegging van hèt ontwerp van dit plan bestaan;

b. de goothoogtà van hoofdgebouwen/woningen-mag niet meer bedragen dan 7 meter, waarbii

dakkapellen buiten beschouwing blijven;

c. de bouwhoogte van hoofdgenoíwen/woningen mag maximaal 4 meter meer bedragen dan de

toegesta ne ioothoogte va n hoofdgebo uwe n/wo n i n ge n ;
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de breedte van de voorgevel van een vrijstaand hoofdgebouw/woning of ran de gezamenlijke voorgevel
van twee twee-aaneengebouwde hoofdgebouwen/woningen mag niet minder en niet meer bedragén
Qgn de in onderstaande tabel aanqeqeven afstandenaa a

Besterning Breedte in neters

Vriistaand Twee-aaneengebouwd

Minimal Maximal Minimal Maxirmal
Wonen - 1, 2 en 3 6 15 8 20

Wonen-4en5 8 24 L2 32

15.2.3 Aan- en uitbouwen aan de voorgevel
a' ondergeschikte uitbreidingen op de begane grond van de bestaande, naar de bestaande voorgevel lan

een hoofdgebouw/woning, zoals erkers en toegangen, zijn toegestaan, mi6 de votgende regèls in acht
worden genomen:
1. de bestaande voorgevel van een hoofdgebouw/woning mag met niet meer dan 1 meter worden

overschreden;
2. de afstand van de aan- en uitbouw tot de zijdelingse bouwperceelsgrens(-zen) dient minimaal 2

meter te bedragen, tenz$ bij een aangrenzende aaneengebouwd of twee-aaneengebouwd
hoofdgebouw/woning tevens een aan- of uitbouw aanwezig is dan wel tegelijkertijd wordt gebouwd;

3. de bouwhoogte van de aan- of uitbouw mag niet meer bedragen dan 3 meter.

L5.2.4 Aan- en uitbouwen aan de achtergevel
a. 

' 
de goothoogte van aan- en uitbouwen aan de oorspronkelijke achtergevel van een hoofdgebouw/woning
mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van een woning, pius 30
centimeter;

b. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen aan de oorspronkelijke achtergevet mag niet meer bedragen dan
2 meter boven de toegestane goothoogte voor aan- en uitbouwen aan woningen, met dien verstande dat
de bouwhoogte maximaal 5 meter mag bedragen.

c. in afiafijking van het gestelde in sublid 15.2.1 sub a zijn aan- en uitbouwen aan de oorspronkelijke
achtergevel van het hoofdgebouw toegestaan, miB de diepte van deze aan- en uitbouwen niefmeer
bedraagt dan 3 meter en de afstand tot de achterste bouwperceelgrens niet minder bedraagt dan 1
meter.

ing van de bouwmassa)a. in afiruijking van het gestelde in sublid L5.2.4 sub a mag de goothoogte van een uitbreidíng aan de
oorspronkelijke achtergevel van een hoofdgebouw/woning niet meer bedragen dan 7 metér, dan wel de
bestaande goothoogte indien deze lager is;

b. in aflruijking van het gestelde in sublid L5.2.4 sub b mag de bouwhoogte van een uítbreiding aan de
oorspronkelijke achtergevel maximaal 4 meter meer bedragen dan dè toegestane goothoogte, dan wel
de bestaande bouwhoogte indien deze lager is;

c. een uitbreiding aan de oorspronkelijke achtergevel mag niet breder zijndan de oorspronketijke
achtergevel van de woning.

15.2.6 Aan- en uitbouwen aan de zijgevel
a. de goothoogte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel van een hoofdgebouw/woning mag niet meer

bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van een hoofdgebouqwoning, pul 30 éentimeter,
waarbij dakkapellen buiten beschouwing blijven;

b. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel mag maximaal 2 meter meer bedragen dan de
toegestane goothoogte voor aan- en uitbouwen, met dien verstande dat de bouwhoogb mJximaal 5
meter mag bedragen;

c. de afstand van aan- en uitbouwen aan de zijgevel tot de voorgevel van een hoofdgebouw/woning mag
niet minder bedragen dan 4 meter.

L5.2.7 Bijgebouwen
de goothoogte van aangebouwde bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
de bouwhoogte van aangebouwde bijgebouwen mag niet meer bedràgen dan 5 meter;
de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen àan 2,5 meter;
de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedràgen dan 4 meter;
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