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Artikel 15 Wonen - lt/m 5

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor'Wonen - 1 Vm 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen in de vorm van:

l.vr.rjstaandeoftwee-aaneengebouwdewoningeni
z. aaneengebouwde woningen-, ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd';

met aan- en uitbouwen en vrijstaande b'tjgebouwen;

b.deuitoefeningvanaanhuisverbondenberoepen;

en verder voor:

kantoren, ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';

een bestaand loodgÉturtn"atiir, teiplíaEe van de aanduiding'specifreke vorm van bedrijf -

loodgieter';
àn É"rtuand garagebedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'garage';

een bakker met oà-oaaroU Éenolenàe ondergeschiKe horeca, ter plaatse van de aanduiding

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

pra-K6kruim[e, ter plaatse van de aanduidi ng' pra6iikrui mte' ;

een gàstenverbl'$f, met dien verstande dat:

1. per bouwrrieel maximaal 1 bijbehorend bouwwerk als gastenverblijf is toegestaan;

2. het gastenu"inrur u'rtsluitend voor niet-permanente bewoning wordt gebruiK;

3. parferen ,an*ege het gastenverblijf op eigel terreín plaatsvindq.

4. de totale oppervlakte voor een gastenverblijf niet meer dan 40 mz bedraagt;

inclusief b'$behorende:

j. tuinen en eruen;

k parkeergelegenheid op eigen terrein'

15,2 Bouwregels
op of in de in lid 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken

worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

15,2.1 Algemeen
a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken;

b. de afstand vaígebouwen tot de zijdeíngse bouwperceelgrens. mag niet minder bedragen dan-de in

onderstaande tabel uung"g"r* uírt nA] met dien verstande dat in geval van twee-aaneen- of

aaneengebouwde hoofdgebouwen/woningen deze afstanden alleen van toepassing zijn tot de

zijdelinóse bàuwperceelirens van een ander blok twee-aaneen- of aaneengebouwde

hoofdgebou*Ànl*oningén of tot de zijdelingse bouwperceelsgrens van een vr'rjstaand

Afstand in meters

L5.2.2 Hoofdgebouwen

a. per bestem*iÀgsrrlak mogen niet meer hoofdgebouwen/woningen worden gerealiseerd dan ten

lijO. van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan bestaan;

b. de goothoogtÀ van nóiadebou*"n/woningen mag niet meer bedragen danT meter, waarbij
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dakkapellen buiten beschouwing blUven;

de bouwhoogte van hoofdgebouwen/woningen mag maximaal 4 meter meer bedragen dan de

toeg esta ne goothoogte va n hoofdgebouwen/won ingen ;

de 6reedte van de vóorgevel van èen vrijstaand hoofdgebouWwoning of van de gezamenlijke

voorgevet van twee Mó-aaneengebouwde hoofdgebouwen/woningen mag niet minder en niet

onderstaande tabel afstandendan rle in

Bestemming Breedte in meters

Vrijstaand Twee-aaneengebouwd

Minimaal Maximaal Minimaal Maxímaal

Wonen - 1, 2 en 3 6 15 I 2A

Wonen-4en5 8 24 t2 32

15.2.3 Uitbreidingen aan de voorgevel

a. aan- en uitbouwen voor de voorgevelrooil$n van een bestaand hoofdgebouVwoning zijn ongeacht

het bepaalde in lid 15.2.1 onderà niet toegestaan, met uiEondering van ondergeschikte

uitbreidingen op de begane grond van een hoofdgebouw/woning, zoals erkers en toegangen, mits

de volgende regels in acht worden genomen:

1. Ae voorgeËlrooilijn van de besbande voorgevel van een hoofdgebouwlwoning mogen met niet

meer dan 1 meter worden overschreden;

Z. de atstand van de aan- en uitbouw tot de zijdelingse bouwperceelsgrens(-zen) dient minimaal 2

meter te bedragen, tenzij bij een aangrenzende aaneengebouwd of twee-aaneengebouwd

hoofdgebouw/woning teveni een aan- of uitbouw aanwezig is danweltegelijkeftijd wordt

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

L5.2.4 Uitbreidingen aan de achtergevel

a. de goothoogtóvan een uitbreidiÀg aan de oorspronkelijke achtergevel mag niet meer bedragen"dan

7 mLter, dan wel de bestaande goothoogte indÍen deze lager is;

b. de bouwhoogte van een uitbreiding aan de oorspronkelijke achtergevel mag maximaal 4 meter

meer bedragen dan de toegestane goothoogte, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze

lager is;
c. ó ui$reiding aan de oorspronkelijke achtergevel mag niet breder zijn dan de oorspronkelijke

achtergevel van de woning;
d. in aflruijking van het gestelde in lid L5.2.4 sub a en b is voor een uitbreiding aan de oorspronkelijke

achtergevà het bepàaHe over goot- en bouwhoogte in sub e en f van toepassing op het moment

dat een uitbreiding aan de zijgevel als bedoeld in lid 15.2.5 reeds is gerealiseerd;

e. de goothoogte van aan- en uitbouwen aan de oorspronkelijke achtergevel mag niet meer bedragen

dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van een hoofdgebouMwoning, plus 20 centimeter;

f. de bouwhoogte vàn aan- en uitbouwen aan de oorspronkelijke achtergevel mag niet meer bedragen

dan 2 meter-boven de toegestane gmthoogte voor aan- en uitbouwen, met dien verstande dat de

bouwhoogte maximaal 5 meter mag bedragen.
g. aan- en uitbouwen aan de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw zijn ongeacht het

bepaalde in lid 15.2.1 onder a wel toegestaan, mits de diepte van deze aan- en uitbouwen niet

meer bedraagt dan 3 meter en de afstand bt de achterste bouwperceelgrens nooit minder is dan 1

meter.

15.2.5 Uitbreidingen aan de z'tjgevel

a. de goothoogte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel mag niet meer bedragen dan de hoogte van

de eerste bóuwlaag van een hoofdgebouWwoning, waarbij dakkapellen buiten beschouwing blijven,

met dien verstande dat een goothoogte van maximaal 3,20 meter is toegestaan;

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 bouwhoogte

maximaal 5 meter mag bedragen;
c. de atstand van aan- eÀ uitbouwen aan de zijgevel tot de voorgevel van een hoofdgebouw/woning

mag niet minder bedragen dan 4 meter.
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