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Toelichting 

 
In het gemeentelijk stedenbouwkundig vergunningenbeleid is het wenselijk de realisatie 
van bewonersparkeerplaatsen op eigen terrein te kunnen afdwingen. Met het oog op het 
gebruikscomfort voor de bewoners in de dorpskernen is het aangewezen dat er bij nieuwe 
(meergezins)woningen voldoende parkeerruimte wordt voorzien, zo niet wordt het 
parkeren van auto’s volledig op het openbaar domein afgewenteld. 
 
Van het opstellen van deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is verder 
gebruik gemaakt om tevens een verplichting in te voeren voor de realisatie van 
fietsstalplaatsen en gemeenschappelijke bergruimte bij meergezinswoningen. 
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Artikel 1. Definities  
 

bouwperceel:  
het kadastraal perceel of de kadastrale percelen waarop de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft, binnen de bebouwingsmogelijkheden van 
het gewestplan, bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkavelingsplan  
 

eengezinswoning:  
een gebouw waarin één woongelegenheid is gelegen  
 

fietsstalplaats:  
een open of overdekte ruimte die uitgerust is voor het stallen van een fiets.  
 

meergezinswoning:  
een gebouw waarin twee of meerdere woongelegenheden zijn gelegen, met uitzondering 
van bejaardentehuizen, seniories, serviceflats, verpleeginrichtingen, kloosters, abdijen, 
ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, hotels en internaten.  
 

parkeerplaats:  
een ruimte waar één autovoertuig kan worden geparkeerd, meer bepaald een gesloten 
garage, een staanplaats in een gesloten ruimte of in de open lucht daartoe speciaal 
aangelegd en uitgerust  
 

parkeerplaatscomplex:  
een ruimte met minimum 3 parkeerplaatsen  
 

serviceflat:  
woongelegenheid met een netto bewoonbare vloeroppervlakte van maximum 60 m², 
bestaande uit inkom, leefruimte, keuken, berging bij de keuken, maximum één slaapkamer, 
badkamer en WC, met de mogelijkheid voor de maximum twee bejaarde bewoners en/of 
bewoners met een handicap om beroep te doen op dienstverlening, en gelegen in een 
erkend serviceflatgebouw cfr. M.B. d.d. 16 juli 1998  
 

studio:  
woongelegenheid zonder afzonderlijke slaapkamer met een netto bewoonbare 
vloeroppervlakte van maximum 45m²  
 

uitbreiden:  
het bestaand vergund of vergund geacht volume van een gebouw vergroten waarbij de 
uitbreiding fysisch één geheel vormt met het oorspronkelijk gebouw  
 

vloeroppervlakte:  
de vloeroppervlakte wordt berekend per bovengrondse bouwlaag met inbegrip van de 
buitenmuren, met uitzondering van gemeenschappelijke traphallen, liften en technische 
ruimten, kelders, ondergrondse parkeergarages en overdekte buitenruimten; vloeren onder 
het dak worden enkel meegerekend vanaf 1,80 m begaanbare ruimte; bijgebouwen worden 
eveneens meegerekend.  
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Artikel 2. Dichtheden 
 
 
In de gemeente wordt een onderscheid gemaakt tussen gebieden met een lage en een hoge 
woondichtheid.  
 

2.1 Gebieden met een lage woondichtheid 
 
In de gebieden met een lage woondichtheid geldt de norm van 1,5 parkeerplaatsen  per 
meergezinswoning. 
Gebieden met een lage woondichtheid zijn alle gebieden binnen de gemeente met 
uitzondering van de gebieden opgesomd onder artikel 2.2. 
 
 

2.2 Gebieden met een hoge woondichtheid 
 
In de kernen van Oosterzele, Scheldewindeke en Balegem (kernen met een hoge 
woondichtheid) wordt de norm verhoogd naar 2 parkeerplaatsen per meergezinswoning. 
 
 
Volgende straten worden hiermee bedoeld: 
Voor Oosterzele:  

• Dorp vanaf het kruispunt met de Groenweg tot aan het kruispunt Voordries / 
Achterdries. Alle woningen welke binnen deze straat vallen, zijn onderworpen aan 
hoge woondichtheid; 

• Windekekouter: vanaf het kruispunt Dorp tot aan het kruispunt Kouterweg zijnde tot 
en met de woningen met huisnummer 18 en 11 als eindpunt; 
 

Voor Scheldewindeke: 

• Pelgrim vanaf woning nr 8 en kruispunt Oude Heirbaan tot aan het Marktplein; 
• Marktplein; 
• Stationsstraat tot aan het kruispunt met de Korenbloemstraat (langs beide zijden  tot 

en met de huisnummers 118 en 127; 
 

Voor Balegem: 

• Balegemstraat + deel Gootje vanaf het kruispunt Balegemstraat / Pastorieberg / 
Krekelberg tot aan het kruispunt met de Molenstraat / Molenbeekstraat; 

• Houte vanaf de rotonde tot aan de spoorwegovergang; 
 
Verder kan het College van Burgemeester en Schepenen hogere normen opleggen waar 
nodig (mits de nodige motivatie). 
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Artikel 3. Toepassingsgebied  

 
De normen en bepalingen zoals vastgelegd in deze verordening zijn van toepassing in het 
geval de aanvraag betrekking heeft op:  

1. het bouwen of herbouwen van een (meergezins)woning;  
2. het wijzigen van het aantal woongelegenheden;  
3. het uitvoeren van een vergunningsplichtige functiewijziging naar wonen van een 

bebouwd onroerend goed; 
4. uitbreiden vloeroppervlakte > 250 m² (cfr punt 5.2.2.1); 

 

Artikel 4. Verplichtingen  

 
De verplichtingen voortkomend uit deze verordening maken blijvend deel uit van de 
stedenbouwkundige vergunning. Dit wil zeggen dat:  

− de parkeerplaatsen, fietsstalplaatsen en gemeenschappelijke bergingen nodig om te 
voldoen aan deze verordening als dusdanig aanwezig moeten blijven zolang de 
inrichting blijft bestaan waarvoor ze gelden;  

− ze geen ander gebruik mogen krijgen of voor iets anders gebruikt worden.  
 
Indien een parkeerplaats, fietsstalplaats of gemeenschappelijke berging, die werd 
gerealiseerd om te voldoen aan deze verordening, naderhand wijzigt van functie dient een 
andere parkeerplaats, fietsstalplaats of gemeenschappelijke berging voorzien te worden.  
 
De verplichting tot het voorzien van de vereiste parkeerplaatsen, fietsenstallingen en 
bergruimten blijft bestaan tot de vergunde werken teniet gaan of tot de gemeente 
Oosterzele bij algemene maatregel zou besluiten de verplichting op het aanleggen van 
parkeerplaatsen en fietsenstallingen op te heffen.  
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Artikel 5. Normen  
 

5.1  Algemeen  

 
Wanneer een gebouw opgesplitst wordt of een functiewijziging wordt uitgevoerd, gelden de 
aantallen, zoals bepaald in deze verordening, enkel voor de bijkomende delen van het 
gebouw of nieuwe functies.  
Om voor de bijkomende delen of functies te voldoen aan de verordening, mogen de 
bestaande parkeerplaatsen, fietsstalplaatsen en bergruimten enkel maar in rekening 
worden gebracht, indien aangetoond wordt dat de bestaande delen voldoen aan de 
aantallen, zoals bepaald in deze verordening.  
Bestemmingen die eerder wederrechtelijk gerealiseerd werden, kunnen daarbij echter niet 
in aanmerking genomen worden voor de bepaling van de huidige toestand.  
Wanneer in een gebouw meerdere functies zijn gehuisvest, gelden de aantallen zoals 
vermeld in onderstaande tabellen ten aanzien van de woonfunctie en worden voor de 
overige functies geen normen vastgesteld.  
 

5.2 Parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen  
 

5.2.1 Inhoudelijke vereisten  

De fietsstalplaatsen moeten worden aangelegd of voorzien zijn op het bouwperceel zelf 
waarop het betreffend gebouw is gesitueerd.  
De parkeerplaatsen moeten worden aangelegd of voorzien zijn op het bouwperceel zelf 
waarop het betreffend gebouw is gesitueerd of binnen een wandelafstand van 250 meter 
via de openbare wegenis.  
Indien de parkeerplaatsen niet worden aangelegd of voorzien op het bouwperceel zelf, moet 
de aanvrager aantonen dat de parkeerplaatsen niet in mindering worden gebracht van 
bestaande gebouwen. Hiervoor gelden de aantallen zoals bepaald in deze verordening.  
De parkeerplaatsen of fietsstallingen moeten worden aangelegd op dat gedeelte van het 
bouwperceel dat, ingevolge de stedenbouwkundige, verkavelingsvoorschriften of de goede 
ruimtelijke ordening, voor bebouwing in aanmerking komt. Het aanleggen van 
parkeerplaatsen in de voortuinstrook is, met uitzondering van bezoekersparkeerplaatsen, 
niet toegestaan. Deze strook moet als overwegend groen aangelegd worden.  
Alle parkeerplaatsen die gerealiseerd worden om te voldoen aan deze verordening moeten 
langs een gemeenschappelijke toegang op de openbare weg uitmonden, zonder dat zij 
daarbij bestaande parkeerplaatsen die gelegen zijn langs de gemeenschappelijke toegang 
isoleren.  
De rechtstreekse toegankelijkheid langs een weg is niet vereist voor parkeerplaatsen van 
auto’s bij eengezinswoningen. In deze gevallen is het toegelaten dat één of meer auto’s 
moeten verplaatst worden om een parkeerplaats in te nemen of te verlaten.  
De fietsstalplaatsen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf de openbare weg en moeten 
ingeplant worden op het gelijkvloerse niveau. Fietsstalplaatsen mogen deel uitmaken van 
dezelfde ruimte als parkeerplaatsen op voorwaarde dat alle minimale afmetingen worden 
gerespecteerd. 
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5.2.2 Minimumaantallen  

 

5.2.2.1 minimumaantal parkeerplaatsen bij eengezinswoningen  

 

1 parkeerplaats per woongelegenheid van minder dan 250 m² vloeroppervlakte.  
Voor woongelegenheden van 250 m² vloeroppervlakte of meer dient per begonnen 
bijkomende schijf van 250 m² een extra parkeerplaats voorzien te worden. 
Voor gesloten bebouwingen met een gevelbreedte van minder dan 7 meter moet er geen 
parkeerplaats worden voorzien. 

5.2.2.2 minimumaantal parkeerplaatsen bij het sociaal woonaanbod  

 

1 parkeerplaats per woongelegenheid  

5.2.2.3 minimumaantal parkeerplaatsen bij meergezinswoningen, niet zijnde studio’s of 

kamers in gebieden met lage woondichtheid 

 
1,5 parkeerplaats per woongelegenheid. Decimale getallen worden afgerond naar de hogere 
eenheid:  

Aantal 
woongelegenheden  

x 1,5 =  Verplicht aantal 
parkeerplaatsen  

 

5.2.2.4 minimumaantal parkeerplaatsen bij meergezinswoningen, niet zijnde studio’s of 

kamers in gebieden met hoge woondichtheid 

 

2 parkeerplaatsen per woongelegenheid. Decimale getallen worden afgerond naar de 
hogere eenheid:  

Aantal 
woongelegenheden  

x 2 =  Verplicht aantal 
parkeerplaatsen  

 

5.2.2.5 minimumaantal parkeerplaatsen bij studio’s  

 

1 parkeerplaats per studio  

5.2.2.6 minimumaantal parkeerplaatsen bij kamers 

 

1 parkeerplaats per drie kamers 
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5.2.3 Afmetingen  

 

A. Minimale afmeting van verplicht te realiseren parkeer- of fietsstalplaats  
(lengte x breedte):  
 

1. garage of box: 5,25 m x 2,75 m;  
2. autostaanplaats: 4,50 m x 2,50 m  
3. fietsstalplaats: 1,80 m x 0,75 m1 

 
 
B. Minimale breedte in- en uitrit naar parkeerplaatsen2 :  

a) 6 m indien de hoek tussen garage/box/standplaats en in- en uitrit 90° bedraagt  
b) 4,75 m indien de hoek tussen garage/box/standplaats en in- en uitrit 60° bedraagt  
c) 4,45 m indien de hoek tussen garage/box/standplaats en in- en uitrit 45° bedraagt  
d) 3,90 m indien de hoek tussen garage/box/standplaats en in- en uitrit 30° bedraagt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Vademecum Fietsvoorzieningen - Dep Mobiliteit en openbare werken 

2
 Vademecum Duurzaam parkeerbeleid  - Dep Mobiliteit en openbare werken 
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C. Maximale gemiddelde hellingsgraad en -lengte van hellende in- en uitritten:  
 

• hellingsgraad max. 2 % over de eerste 5 meter uit de rooilijn, indien de rooilijn 
samenvalt met de bouwlijn; 

• hellingsgraad max. 2% vanaf de bouwlijn tot 5 meter uit de rooilijn indien de afstand 
tussen de rooilijn en de bouwlijn korter is dan 5 meter. 

5.3 Bergruimte voor huishoudelijke afval  
Bij meergezinswoningen moet er voor elke woongelegenheid in of buiten het gebouw op 
eigen perceel een verluchte, overdekte ruimte worden voorzien voor het opslaan van 
huishoudelijk afval.  
De bergruimte moet worden aangelegd of voorzien zijn op het bouwperceel zelf waarop het 
betreffend gebouw is gesitueerd.  
 
Deze ruimte kan individueel of gemeenschappelijk voorzien worden.  
 

• De minimale oppervlakte van een individuele bergruimte bedraagt 2m².  
 

• Indien de ruimte gemeenschappelijk wordt voorzien, wordt de minimale 
oppervlakte ervan als volgt berekend: 

Aantal woongelegenheden  Minimale oppervlakte bergruimte per 
woongelegenheid breedte 1,5 meter - 
diepte 1 meter 

2  2 x 1,5 m² 
3  3 x 1,5 m² 
4  4 x 1,5 m² 
5 5 x 1,5 m² 
6 6 x 1,5 m² 
7 7 x 1,5 m² 
8 8 x 1,5 m² 
9 9 x 1,5 m² 
..... ..... 

 
 


