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1. INLEIDING: VISIE MEERGEZINSWONINGEN IN MOERBEKE 

1.1. NOODZAAK AAN EEN VISIE INZAKE MEERGEZINSWONINGEN 

De afgelopen jaren is de vraag naar het ontwikkelen van meergezinswoningen binnen de gemeente Moerbeke sterk gestegen. 
Het oprichten van meergezinswoningen is echter niet overal wenselijk, zo worden er bijvoorbeeld projecten voorzien in 
gebieden waar verdichting niet wenselijk is, worden meergezinswoningen ingeplant op te kleine percelen of voldoen projecten 
niet aan de minimale gewenste woon- en/of beeldkwaliteit.  
Het gemeentebestuur van Moerbeke wenst een kader te ontwikkelen om antwoord te bieden aan de sterke vraag naar het 
ontwikkelen van meergezinswoningen. 

1.2. DOEL VAN DE VISIE MEERGEZINSWONINGEN 

De gemeente Moerbeke wenst te komen tot een toetsingskader, waarin duidelijk wordt aangegeven: 
1. of meergezinswoningen wenselijk zijn op een bepaald perceel (ligging en grootte van het perceel) en 
2. welke minimale normen inzake woon- en beeldkwaliteit gelden bij het optrekken van een meergezinswoning.  
 
Met de visie inzake meergezinswoningen wordt een beleidsmatig toetsingskader aangereikt waaraan toekomstige 
vergunningsaanvragen getoetst zullen worden bij de behandeling. Hiermee wenst men nodige duidelijkheid te bieden aan 
aanvragers/ontwikkelaars van meergezinswoningen. 

1.3. OPBOUW VAN HET ONDERZOEK 

Om te komen tot een onderbouwde visie – met bijhorend toetsingskader wordt stapsgewijs gewerkt.  
De visie inzake meergezinswoningen kan in drie onderdelen opgesplitst worden: 
1. Gebiedsniveau 

Hier wordt onderzocht waar verdichting toegelaten kan worden binnen de gemeente en waar het residentieel (landelijk) 
karakter bewaard moet blijven. Hierbij worden ontwikkelingsperspectieven/ambities per zone vastgelegd. 
Belangrijk om hierbij te vermelden: enkel woongebied of aanverwante woonbestemmingen – volgens het gewestplan – 
worden onder de loep genomen; 

2. Perceelsniveau 
Door het doorlopen van een generieke woningtypetoets (afgestemd op de gemeente Moerbeke) kan bepaald worden of 
een perceel geschikt is voor het realiseren van meergezinswoningen of andere woningtypologieën; 

3. Minimale normen voor woon- en beeldkwaliteit juridisch verankeren in een stedenbouwkundige verordening; 
De minimale normen inzake woon- en beeldkwaliteit worden in een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
verankerd. Deze verordening vormt de basis waaraan de omgevingsvergunningsaanvragen afgetoetst zullen worden. 

1.4. VISIE VERTAALD IN EEN BELEIDSNOTA EN EEN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERORDENING 

Om de nodige flexibiliteit in te bouwen in de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en toch het nodig dwingend (verordenend) 
kader te bieden, wordt gekozen om de visie meergezinswoningen te verankeren in twee aparte documenten. 
1. beleidsnota (beleidsmatig gewenste ontwikkeling met opportuniteitstoets aan de goede ruimtelijke ordening) en 
2. algemene stedenbouwkundige verordening (legaliteitstoets aan de voorschriften) 
Beide documenten zullen gebruikt worden bij de beoordeling van aanvragen van meergezinswoningen. 
De documenten vullen elkaar aan en dienen samen gelezen te worden. 

1.4.1. BELEIDSNOTA: BELEIDSMATIG GEWENSTE ONTWIKKELINGEN 

Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen worden in de VCRO vermeld als één van de elementen om vergunningsaanvragen aan 
af te toetsen. 

ACHTERGRONDINFORMATIE: BEOORDELING VAN VERGUNNINGSAANVRAGEN VOLGENS VCRO 

Volgens artikel 4.3.1 §1  1 van de Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening (VCRO) moet de vergunningverlenende overheid de 
vergunningsaanvraag steeds toetsen aan:  

 
1 VCRO artikel 4.3.1§ 1.” Een vergunning wordt geweigerd : 
1° als het aangevraagde onverenigbaar is met: 
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 de legaliteitstoets: 
overeenstemming met stedenbouwkundige voorschriften, eisen rond bescheiden woonaanbod, eisen van het decreet 
Integraal Waterbeleid, rooilijnplannen… 

 de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening (opportuniteitstoets) 
Bij deze toetsing aan de goede ruimtelijke ordening wordt rekening gehouden met: 
o de in de omgeving bestaande toestand, 
o beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en 
o de bijdrage aan de verhoging van het ruimtelijk rendement. 2 
 

 
 Schematische weergaven beoordeling van een vergunningsaanvraag volgens VCRO 

ACHTERGRONDINFORMATIE: WAT ZIJN BELEIDSMATIG GEWENSTE ONTWIKKELINGEN? 

De gemeente maakt beleidsmatig gewenste ontwikkelingen op in de vorm van een beleidsnota, masterplan, beeldkwaliteitsplan, 
RUP, ruimtelijke structuurplan, ruimtelijke beleidsplannen etc. Hierin worden inhoudelijke visie-elementen en ruimtelijke 
beleidslijnen opgenomen, waarmee rekening kan gehouden worden bij het verlenen van een vergunning (beoordeling van de 
goede ruimtelijke ordening).  
Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen hebben geen verordende karakter (geen bindende voorschriften). Zo bieden 
beleidsmatig gewenste ontwikkelingen de gemeente voldoende flexibiliteit om bij de beoordeling van vergunningsaanvragen 
rekening te kunnen houden met de ruimtelijke toekomst binnen de gemeente. Zo kan de gemeente een consequent ruimtelijk 
beleid voeren. 
 
In artikel 4.3.1 §2, 2° VCRO staat uitdrukkelijk vermeld dat de vergunningverlenende overheid (zowel gemeente als deputatie) 
bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening rekening kan houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. Dit is 
geen verplichting. Het is noodzakelijk dat iedere vergunningsbeslissing voldoende wordt gemotiveerd, waarbij de gebruikte 
visie-elementen beargumenteerd worden.  
 
Stedenbouwkundige voorschriften (legaliteitstoets) hebben steeds voorrang op beleidsmatig gewenste ontwikkelingen.  

 
a) stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken; 
b) verkavelingsvoorschriften inzake wegenis en openbaar groen; 
c) andere verkavelingsvoorschriften dan deze die vermeld zijn onder b), voor zover de verkaveling niet ouder is dan vijftien jaar op het ogenblik 
van de indiening van de vergunningsaanvraag, en voor zover van die verkavelingsvoorschriften niet op geldige wijze is afgeweken; 
d) een goede ruimtelijke ordening; 
2° indien de weigering genoodzaakt wordt door de decretale beoordelingselementen, vermeld in afdeling 2; 
3° indien het aangevraagde onverenigbaar is met normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een ...bescheiden woonaanbod, 
vastgesteld bij of krachtens het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 
4° in de gevallen waarin overeenkomstig artikel 1.3.1.1, van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 
geen vergunning kan worden afgeleverd; 
5° als de aanvraag onverenigbaar is met een voorlopig vastgestelde ontwerp van rooilijnplan. Die weigeringsgrond vervalt als het plan niet 
definitief werd vastgesteld binnen de termijn die in de procedure is vastgesteld. […]” 
2 VCRO artikel 4.3.1.§ 2. “De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van volgende 
beginselen : 
1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking 
hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, 
cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het 
bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4; 
2° het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande 
toestand, doch het kan ook de volgende aspecten in rekening brengen: 
a) beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in punt 1° ; 
b) de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover: 
1) de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving; 
2) de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is […]” 
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BELEIDSNOTA MEERGEZINSWONINGEN VOOR MOERBEKE 

Het voorliggend document is de beleidsnota. Hierin worden een aantal aspecten vastgelegd die ‘de goede ruimtelijke ordening’ 
inzake meergezinswoningen binnen Moerbeke moet helpen garanderen. Toekomstige vergunningsaanvragen zullen hieraan 
getoetst worden. 
Dit toetsingskader heeft geen verordenend karakter, maar is toch zinvol. De gemeente geeft aan de aanvragers/ontwikkelaars 
duidelijke richtlijnen mee waarmee men rekening dient te houden bij de uitwerking van projecten met meergezinswoningen.  
 
 
In deze nota wordt uitspraak gedaan over: 
 welke woondichtheid gewenst is binnen Moerbeke, 
 welke typologieën van woningen men wil stimuleren, 
 waar meergezinswoningen binnen Moerbeke toegestaan kunnen worden, 
 overige voorwaarden waarmee rekening moet gehouden worden bij toekomstige projecten met meergezinswoningen. 

1.4.2. GEMEENTELIJKE ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

In een latere fase zal de beleidsnota aangevuld worden met de gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening. Deze 
is momenteel in opmaak. 
In de verordening zullen stedenbouwkundige regels worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld over de toegelaten bouwhoogte, 
materiaalgebruik, grootte van de tuinzones,…  

1.5. PROCES VAN OPMAAK 

Interwaas staat in voor de opmaak van een actuele visie inzake meergezinswoningen en een stedenbouwkundige verordening 
over het volledige grondgebied van Moerbeke.  
 
Volgende stappen werden ondernomen bij de opmaak van deze beleidsnota: 
 Toetsing van de visie met werkgroep gecoro: 25/03/2020, 
 Bespreking gecoro, 16/09/2020, 
 Vooroverleg met provincie Oost-Vlaanderen 28/09/2020, 
 Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen: 30/08/2021, 
 Goedkeuring gemeenteraad: 7/09/2021, 
 Publiek raadpleegbaar o.a. op gemeentelijke website: 8/09/2021. 
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2. KRACHTLIJNEN VOOR VISIE MEERGEZINSWONINGEN 

In 2020 werd het Masterplan Moerbeke 2050 opgemaakt door Lola/List (in opdracht van de gemeente Moerbeke).  
Het masterplan biedt een brede visie op de toekomst voor Moerbeke. Het is een ruimtelijk referentiekader waar de gemeente op 
kan terugvallen als er in de toekomst keuzes moeten gemaakt worden bij de (her)inrichting van pleinen, straten of onbebouwde 
percelen. 
De visie voor meergezinswoningen bouwt verder op dit masterplan.  
Eveneens dient bij het realiseren van een project met meergezinswoningen rekening gehouden te worden met de principes uit 
het masterplan. 
 
Bij het uitwerken van een project met meergezinswoningen zijn volgende krachtlijnen belangrijk: 
 Aandacht voor de context 

Bij de start van een project dient er te worden vertrokken vanuit de context van het terrein. Er dient minstens rekening 
gehouden te worden met: 
o De ligging in een zone waar meergezinswoningen wenselijk zijn, 
o Water als natuurlijke drager, 
o Aanwezig waardevol groen en bomen, 
o De bestaande uitlijning van de bebouwing op de straat of het volgen van de geldende rooilijn, 
o De afwerking van de bestaande bebouwing, 
o De breedte van de voorliggende straat, 
o De ontsluiting van het terrein voor traag verkeer en voor wagens, 
o De omliggende bebouwing (o.a. in het kader van het ontnemen van lichten en zichten), 
o … 

 Variatie in woningtypologie 
Bij een ontwikkeling moet er een diversiteit in het woonaanbod gecreëerd worden. Variatie kan gerealiseerd worden zowel 
in woningtypologie als in het aantal slaapkamers. 

 Dorpse bouwidentiteit - harmonie 
De projecten moeten aansluiten bij de identiteit van Moerbeke. Hierbij is belangrijk: 
o Het behoud van de karakteristieken en beeldbepalende gebouwen; 
o Een levendige plint binnen de dorpskern; 
o Een bebouwingsgabarit dat binnen het straatbeeld past; 
o Gevels die de relatie aangaan met de straat (blinde gevels zijn niet toegelaten). 

 Samenwerking leidt tot meer 
Bij het uitwerken van een project dient gekeken te worden naar de opportuniteiten die samenwerking met de aanpalende 
percelen kan bieden: 
o Er wordt gestimuleerd om meerdere percelen te betrekken bij het project. Wanneer het terrein groter is, biedt dit meer 

mogelijkheden, maar zorgt dit ook voor een coherent project dat binnen Moerbeke past; 
o Er dient bekeken te worden of er zaken gedeeld kunnen worden zoals opritten, parkeerplaatsen, tuinzones…. 

 Zorg voor (groene) private, collectieve en publieke ruimte en doorwaadbare sites 
Nieuwe ontwikkelingen dienen te vertrekken vanuit een groene structuur en een netwerk van trage verbindingen waarin het 
project zich situeert, dit zowel op het niveau van de gemeente als op projectniveau. Er dient dus extra aandacht te gaan 
naar de relatie tussen private – collectieve en publieke buitenruimte. 

 Minimale woonkwaliteit garanderen 
 Parkeren optimaal voorzien 
 Duurzaam woonproject 
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3. ALGEMEEN 

3.1. TOEPASSINGSGEBIED 

 Deze beleidsnota is van toepassing op het volledige grondgebied van Moerbeke. 
 De beleidsnota handelt enkel op het woongebied binnen de gemeente. Dit is zowel het ‘woongebied’, het ‘woongebied met 

landelijk karakter’ en het ‘woonuitbreidingsgebied’ volgens het origineel gewestplan Gentse en Kanaalzone. 
 De bepalingen uit deze beleidsnota zijn niet van toepassing in gebieden waar een BPA, RUP of verkaveling geldt. 
 De beleidsnota is enkel van toepassing voor een meergezinswoning die bekomen wordt door: 

o nieuwbouw (al dan niet na slopen van een of meer bestaande gebouwen), 
o verbouwing, 
o opdelen of samenvoegen, 
o wijziging van het aantal woongelegenheden, 
o functiewijziging en/of 
o een combinatie van voorgaande. 

 De beleidsnota is niet van toepassing wanneer op de gelijkvloerse verdieping een andere bestemming dan wonen wordt 
voorzien (bijvoorbeeld handelsfunctie) en er slechts één woongelegenheid op de verdieping is. 

 De door de Vlaamse overheid erkende sociale woonprojecten vallen niet onder de meergezinswoningen zoals in deze 
beleidsnota wordt bedoeld. 

3.2. DEFINITIES 

Voor de toepassing van voorliggende beleidsnota wordt volgend onderscheid gemaakt. 

MEERGEZINSWONING 

Meergezinswoning: een woongelegenheid die zich bevindt in een gebouw waar meerdere huishoudens wonen. Dit betekent dat 
er zich boven, onder of/of naast de woongelegenheid van een huishouden andere woongelegenheden bevinden van andere 
huishoudens. Het gebouw bestaat uit minimum twee woonentiteiten, waarbij de woongelegenheden toegang hebben via een 
centrale trappenhal die uitgeeft op een overloop (in het gebouw) of op een galerij (in open lucht). 
 
Volgende woontypes worden niet gecategoriseerd onder de definitie van een meergezinswoning:  
 bejaardentehuizen,  
 seniorenflats,  
 serviceflats,  
 verpleeginstellingen,  
 kloosters,  
 hotels,  
 internaten,  
 specifieke projecten waarvan minstens 1/3 van de woongelegenheid bestemd zijn voor personen met een handicap. 
 zorgwoning,  
 hospitawoning en/of  
 cohousingproject. 

STAPELWONING 

Stapelwoningen: wordt gebruikt wanneer twee woongelegenheden (maximum twee woongelegenheden) boven elkaar 
gestapeld worden, met elk een private toegang op maaiveldniveau. De stapelwoning heeft het uitzicht van een 
eengezinswoning. 

EENGEZINSWONING 

Eengezinswoning: een woning bewoond door leden van één huishouden. Het is een grondgebonden woning, dit betekent dat 
het op de begane grond staat en dat er zich geen woningen boven (of onder) bevinden. Een eengezinswoning kan vrijstaand of 
halfopen zijn of zich in een rij van woningen bevinden. 
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4. BELEIDSMATIG KADER: GEWENSTE WOONDICHTHEID 

4.1. GEWENSTE WOONDICHTHEID 

Algemeen wordt er gestreefd naar volgende woondichtheid3 binnen Moerbeke: 
 Moerbeke centrum 

o Historische kern    25 woongelegenheden per hectare 
o Dorpskern     30 woongelegenheden per hectare 
o Residentiële woonwijk   25 woongelegenheden per hectare 
o Woonlint langs de rand van de gemeente 15 woongelegenheden per hectare 
o Terwest - centrum    20 woongelegenheden per hectare 

 Koewacht 
o Centrum     20 woongelegenheden per hectare 
o Woonrand     10 woongelegenheden per hectare 

 Kruisstraat 
o Oost     15 woongelegenheden per hectare 
o West     10 woongelegenheden per hectare 

 Heirweg - Oostvaart    12 woongelegenheden per hectare 
 Merlanstraat – Brugse Heirweg   15 woongelegenheden per hectare 
 Zwarte ruiter     10 woongelegenheden per hectare 
 Coeferingstraat    8 woongelegenheden per hectare 
 
De kaarten met de gewenste woondichtheid zijn te raadplegen in de bijlage van deze nota. 

4.2. TOEGELATEN WONINGTYPE PER ZONE 

Binnen volgende afgebakende zones zijn volgende woningtypes toegestaan: 
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MOERBEKE CENTRUM    
 Historische kern ja  ja 
 Dorpskern ja ja*  ja 
 Residentiële woonwijk ja  ja 
 Woonlint langs de rand van de gemeente ja   
 Terwest ja  ja 
KOEWACHT    
 Centrum ja  ja 
 Woonrand ja   
KRUISSTRAAT    
 Oost ja  ja 
 West ja   
HEIRWEG - OOSTVAART    
 Woonzone ja  ja 
 Woonrand ja   
MERLANSTRAAT ja   
ZWARTE RUITER ja   
COEFERINGSTRAAT ja   

 
* Zie punt 5.1. van deze nota voor de zone waar meergezinswoningen toegelaten kunnen worden. 

 
3 Uitgedrukt in aantal woningen per hectare. 
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5. BELEIDSMATIG KADER: VOORWAARDEN OPRICHTEN VAN 
MEERGEZINSWONING 

Wanneer men in de zone - waar meergezinswoningen toegestaan worden – een meergezinswoning wenst op te richten, dient 
men aan volgende voorwaarden te voldoen. 
 het terrein is gelegen binnen de zone waar meergezinswoningen toegestaan worden, 
 het doorlopen van de woningtypetoets, 
 variatie in woningtypologie, 
 bezettingsgraad, 
 ontwikkelingsrechten, 
 harmonieregel en beeldkwaliteit, 
 parkeernorm, 
 aantal fietsstalplaatsen en 
 planlast bij meergezinswoningen. 
 
Om aanvragen - voor het oprichten van meergezinswoningen of het transformeren van bestaande gebouwen naar 
meergezinswoningen binnen de gemeente - te kunnen toetsen aan een aantal vereisten inzake woonkwaliteit, bouwprofiel, 
parkeernormen,… wordt een gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening opgemaakt (deze is momenteel in 
opmaak en zal later goedgekeurd worden). 

5.1. GELEGEN BINNEN DE ZONE WAAR MEERGEZINSWONINGEN TOEGELATEN 
KUNNEN WORDEN 

Als eerste en belangrijkste voorwaarde: het projectterrein moet gelegen zijn binnen de zone waar meergezinswoningen 
toegelaten kunnen worden. 
 Het oprichten van meergezinswoningen is enkel toegestaan binnen de afgebakende zone in centrum Moerbeke (zie kaart 

hieronder en opgenomen als bijlage van deze beleidsnota). 
 In de overige woonclusters worden geen meergezinswoningen (zoals opgenomen in de definitie onder punt 3.2. van deze 

nota) toegestaan.  
 

Indien men wil afwijken van deze vastgestelde zone, moet men aantonen dat het project een meerwaarde voor de omgeving 
betekent en/of vernieuwend is en moet men een gunstig advies van de kwaliteitskamer VakWeRK bekomen.  
(De overige voorwaarden onder punt 5. blijven van toepassing.)  
 

 
 Zone waar meergezinswoningen toegestaan kunnen worden 

 Zone waar meergezinswoningen toegelaten kunnen worden binnen centrum Moerbeke (deze kaart is ook als bijlage van deze nota terug 
te vinden) 
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5.2. KOMT HET TERREIN IN AANMERKING OM MEERGEZINSWONINGEN OP TE 
RICHTEN? (WONINGTYPETOETS) 

Indien het terrein gelegen is in de betreffende zone waar meergezinswoningen toegestaan worden, moet voor het 
terrein/perceel van de aanvraag de gemeentelijke woningtypetoets doorlopen worden (zie bijlage). 
 
Het resultaat van de woningtypetoets geeft indicatief aan of het terrein in aanmerking komt voor het oprichten van één of 
meerdere meergezinswoningen.  
 
Het concrete project moet nog steeds getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening door de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar en het college van burgemeester en schepenen.  
Mits een sterke motivatie kan een afwijking van het resultaat van de woningtypetoets in overweging genomen worden. 

5.3. VARIATIE IN WONINGTYPOLOGIE 

Bij een omgevingsvergunningsaanvraag waarbij drie of meer woongelegenheden worden voorzien, moet een diversiteit in het 
woonaanbod voorzien worden. 
Onder diversiteit verstaan we: 
 een variatie in het aantal slaapkamers binnen het project wordt maximaal 1/3 van het totaal aantal woongelegenheden 

voorzien worden met slechts één slaapkamer en/of 
 een variatie in woningtypologie zoals kangoeroewoningen, stapelwoningen, levenslang wonen, starterswoningen… 
 
De variatie in woningtypologie dient grafisch te worden weergegeven op de plannen bij de omgevingsvergunningsaanvraag. 

5.4. MAXIMAAL AANDEEL AAN VERHARDING EN BEBOUWING 

Het maximaal aandeel aan bebouwing en verharding is afhankelijk van het perceel of projectterrein: 
 

 

TERREINGROOTTE (M²) 

0-500 500-2.000 2.000-5.000 > 5.000 

MAX. BEBOUWDE OPPERVLAKTE 35% 32% 30% 25% 

MAX. TOTALE VERHARDING 45% 42% 38% 35% 
 
Het overige deel van het terrein moet groen aangelegd worden. 
 
De berekeningen van het aandeel bebouwing en verharding moeten mee in omgevingsvergunningsaanvraag opgenomen 
worden. 
 Bij de bebouwing dienen het hoofdgebouw, garages, carport, tuinhuizen,… meegerekend te worden. 
 Bij de verhardingen dienen verhardingen in klinkers, kiezels, grasdals… meegerekend te worden. 
 
Deze bepaling zal verder gespecifieerd worden in de algemene stedenbouwkundige verordening (met o.a. met het maximaal 
bouwprofiel, maximale oppervlakte aan verharding, minimale tuinzones,…). 

5.5. MEERWAARDE CREËREN VOOR DE OMGEVING 

Indien een project met 3 of meer woongelegenheden een beduidende meerwaarde voor de omgeving realiseert, kan de 
woondichtheid hier uitzonderlijk opgetrokken worden. 
 
Volgende zaken kunnen in rekening gebracht worden: 
 Grote meerwaarde voor de omgeving: 

o bijdragen aan een netwerk voor traag verkeer / trage doorsteek, 
o bijdragen aan verkeersinfrastructuur, 
o voorzien van een kwalitatieve publieke ontmoetingsplek,  
o voorzien van een publieke parkeerplaats (en vrij toegankelijk vanaf het openbaar domein) in een omgeving met hoge 

parkeerdruk, 
 Matige meerwaarde voor de omgeving: 

o voorzien van publieke fietsenstallingen (en vrij toegankelijk vanaf het openbaar domein), 
o vergroening van het straatbeeld, 

 Beperkte meerwaarde voor de omgeving: 
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o terugspringende rooilijn om ruimte te creëren in het staatbeeld of om de zichtbaarheid voor het verkeer te verbeteren, 
o bij het uitwerken van het project worden opportuniteiten geboden die de samenwerking met aanpalende percelen biedt. 

Er wordt gestimuleerd om meerdere percelen te betrekken bij het project, er kan bijvoorbeeld bekeken worden om 
zaken te delen zoals opritten, parkeerplaatsen tuinzones… 

Het combineren van verschillende zaken is mogelijk. 
 
Volgende maximale afwijking kan toegestaan worden: 
 Projectterrein is kleiner dan 500 m²:   maximale afwijking tot 40 woongelegenheden/ha 
 Projectterrein is tussen 500 m² en 2.000m²:  maximale afwijking tot 45 woongelegenheden/ha 
 Projectterrein is groter dan 2.000 m²:   maximale afwijking tot 50 woongelegenheden/ha 
 
Om een afwijking op de vooropgestelde woondichtheid te bekomen, moet het project gunstig geadviseerd worden door de 
kwaliteitskamer VakWeRK. Het college van burgemeester en schepenen beslist of deze afwijking al dan niet wordt toegestaan. 

5.6. INPASSING VAN HET PROJECT IN DE OMGEVING 

5.6.1. AANDACHT VOOR CONTEXT EN DRAAGKRACHT 

Bij de start van een project moet er vertrokken worden vanuit de context en draagkracht van het terrein. Bij het bepalen van de 
functie(s), de typologie en de schaal, moet er minstens rekening gehouden worden met volgende zaken: 
 de aanwezige waterlopen en waterhuishouding van het terrein; 
 de aanwezige waardevolle groenelementen en bomen; 
 de aanwezige erfgoedwaarden; 
 de aanwezige erfdienstbaarheden; 
 de bestaande uitlijning van de bebouwing op de straat; 
 de afwerking van de bestaande bebouwing; 
 de bestaande omliggende bebouwing (o.a. in het kader van lichten en zichten); 
 de breedte van de voorliggende straat; 
 de mobiliteit van de omgeving, de rol van de straat in de verkeersdoorstroming en gekende mobiliteitsproblemen; 
 de parkeergelegenheden in de buurt; 
 de ontsluiting van het terrein voor traag verkeer. 
 
Dit moet in het aanvraagdossier mee opgenomen worden. 

5.6.2. BEELDKWALITEIT VOLGENS HET REFERENTIEBEELD 

Het project/gebouw moet een logisch geheel zijn met de kenmerken van de onmiddellijke omgeving en de specifieke 
kenmerken van het referentiebeeld.  
 
Het referentiebeeld bestaat uit de gebouwen die naar samenhang het talrijkst zijn en dus als kenmerkend voor de omgeving 
kunnen worden beschouwd. Het gebouw wordt steeds beoordeeld vanuit een logisch geheel in de omgeving. 
Het referentiebeeld wordt bekeken vanaf het betreffend perceel en omvat vijf panden links, vijf panden rechts en tien panden 
langs de overzijde van de straat van het gebouw, dit over een afstand van maximaal 100 meter. De vergunningverlenende 
overheid kan gebouwen uitsluiten uit het referentiebeeld als ze niet vergund zijn. 
 
Bij het referentiebeeld wordt onder andere gekeken naar volgende 
zaken in de omgeving:  
 de inplanting, 
 het aantal bouwlagen,  
 het aantal woongelegenheden boven elkaar, 
 de kroonlijsthoogte, 
 de nokhoogte en – richting,  
 de dakhelling en dakvorm en 
 de gebruikte materialen. 
 
Via het bepalen van het referentiebeeld wordt getracht nieuwe ontwikkelingen, verbouwingen…. in te passen in het bestaande 
ruimtelijke weefsel. Het is geenszins de intentie een stringente regelgeving te voorzien, echter dient per aanvraag gezocht te 
worden naar een logische verweving in de omgeving. Het totaalbeeld mag niet verstoord worden. 
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De aanvrager kan de verschillende aspecten van het referentiebeeld gebruiken om aan te tonen hoe het project in de omgeving 
past of hoe het project de harmonie van de omgeving versterkt.  
Er kunnen op termijn nieuwe harmonieën ontstaan binnen het referentiebeeld.  

 

5.6.3. HARMONIEREGEL 

Alle delen van het gebouw - hoofdgebouw, uitsprongen en aanbouwen – dienen inzake vorm, grootte, plaatsing, materiaalkeuze 
en kleur in harmonie te zijn met elkaar. 
In een omgeving waar de bestaande bebouwing homogene kenmerken vertoont, moeten de op te richten of de te verbouwen 
gebouwen zodanig worden ontworpen dat ze in harmonie zijn met de kenmerken van het referentiebeeld. Het ontwerp van de 
aanvraag moet duidelijk aangeven op welke wijze aangesloten wordt bij het referentiebeeld. 
 
De vergunningverlenende overheid kan steeds maatregelen voor een betere integratie opleggen van objecten die de harmonie 
en attractiviteit van de omgeving verstoren of mogelijk in gedrang brengen. 

5.6.4. AFWIJKINGEN 

Er kan afgeweken worden van bovenstaande bepalingen, op voorwaarde dat de aanvraag een meerwaarde betekent voor de 
kwaliteit van het project en de omgeving. 
 
Het huidige referentiebeeld dient niet te evolueren naar een eenzijdig en uniform straatbeeld. Afwijkingen kunnen toegelaten 
worden om de leesbaarheid van de omgeving te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij hoekpercelen met een 
accentgebouw, bij gebouwen met culturele erfgoedwaarden, bij een herontwikkeling op ruime percelen waarbij er accenten in 
de hoogte of via materiaalgebruik worden geïntegreerd binnen het project... 

5.7. PARKEERPLAATSEN 

5.7.1. AANTAL TE VOORZIEN PARKEERPLAATSEN BIJ EEN MEERGEZINSWONING 

Bij nieuwbouw of herbouw van een meergezinswoning zonder wegenis geldt volgende parkeernorm. 
 per woongelegenheid met 1 slaapkamer: minimum 1 parkeerplaats; 
 per woongelegenheid met 2 of meer slaapkamers: minimum 1,5 parkeerplaatsen; 
 per 2 woongelegenheden: minimum 1 parkeerplaats voor bezoekers; 
 indien naast wonen nog andere functies op het perceel aanwezig zijn dan moet in functie van de aard en omvang van deze 

functie het aantal parkeerplaatsen aangepast worden. 
 

Vereiste parkeerplaatsen voor personen met een beperking worden beschouwd als volwaardige parkeerplaatsen die onderdeel 
vormen van de opgelegde parkeernorm, in die zin dat geen extra parkeerplaats dient te worden voorzien. 

5.7.2. MINIMALE AFMETINGEN VAN PARKEERPLAATSEN 

Voor de verplicht te realiseren parkeerplaatsen moeten volgende minimale afmetingen (diepte x breedte x vrije hoogte – indien 
van toepassing) in acht worden genomen: 
 garage of carport: 5,50 meter x 3 meter x 2,30 meter, 
 garage voor personen met verminderde beweeglijkheid: 6 meter x 3,50 meter x 2,30 meter, 
 autostaanplaats: 5,50 meter x 2,50 meter, 
 autostaanplaats voor personen met verminderde beweeglijkheid: 6 meter x 3,50 meter, 
 ondergrondse autostaanplaats waarvan de zijde grenst langsheen een volle muur: 5,50 meter x 2,80 meter x 2,00 meter. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 
toegankelijkheid dient steeds nageleefd te worden. 

5.7.3. LIGGING EN REALISATIE VAN DE PARKEERPLAATSEN 

1. De parkeernorm kan als volgt ingevuld worden: 
o groepsparkeren op het perceel van de aanvraag of op aansluitende eigendommen toebehorende aan de aanvraag. 
o het voorzien van een deelwagen, waardoor de parkeernorm verminderd mag worden met twee te realiseren 

parkeerplaatsen. 
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2. Bij de locatie en inrichting van de parkeerplaatsen mag de goede ruimtelijke ordening geenszins in gedrang worden 
gebracht. Er dient steeds voldoende groene ruimte behouden te blijven bij de woongelegenheden. 

3. Alle parkeerplaatsen moeten autonoom te bereiken zijn.  
Twee parkeerplaatsen gelegen in het verlengde van elkaar kunnen slechts in rekening worden gebracht als één 
parkeerplaats. 

4. De parkeerplaatsen worden maximaal (semi)ondergronds of inpandig ingericht.  
Vanaf 12 woongelegenheden - bij een project met meergezinswoningen - moeten alle noodzakelijke parkeerplaatsen 
(semi)ondergronds ingericht worden, uitgezonderd de (verplichte) parkeerplaatsen voor bezoekers.  
o De voorkeur wordt gegeven aan gegroepeerde parkeervoorzieningen. Indien mogelijk moet er zoveel mogelijk 

aangesloten worden bij reeds bestaande parkeervoorzieningen en ontsluitingen, dit om fragmentatie te vermijden. 
o Bovengrondse inrichtingen dienen steeds gemotiveerd te worden bij de aanvraag tot omgevingsvergunning. 
o Bijkomende parkeerplaatsen (boven het verplichte aantal) kunnen indien hiervoor een grondige reden bestaat 

bovengronds aangelegd worden. 
5. Het verplicht opgelegd aantal parkeerplaatsen kan bij ondergrondse garages maximaal voor 50% gerealiseerd worden in 

de vorm van garageboxen.  
6. Bij ondergrondse parkeergarages moet voor elke parkeerplaats de mogelijkheid tot aansluiting voor elektrische wagens 

voorzien worden. 
7. Er dient niet voor elke parkeerplaats een effectief aansluitpunt voorzien te worden. Wel wordt er verwacht dat de nodige 

bekabeling voor elektriciteit reeds aanwezig is zodanig dat eigenaars op later tijdstip kunnen aansluiten indien gewenst. 
8. De parkeerplaatsen die op het maaiveldniveau voorzien worden, moeten: 

o maximaal aangelegd worden in waterdoorlatende materialen (bijvoorbeeld grasdals), 
o maximaal geclusterd, 
o groen ingekleed worden en 
o de parkeerplaatsen zo snel mogelijk opvangen aan de toegang van het terrein, zodat de verharding op het terrein 

beperkt wordt. 
9. Het voorzien van inpandige parkeerplaatsen kan toegestaan worden, indien de garagepoort niet meer dan 1/3 van de 

gevelbreedte inneemt. 
10. Om de connectie met de straat te behouden, wordt de garagepoort bij voorkeur afgewerkt in semitransparant materiaal of 

springt het voorgevelvlak hier in het bouwvolume. 
11. Om een inpandige garage of parkeerplaats te realiseren is een minimale gevelbreedte van 7 meter noodzakelijk. Indien 

deze breedte niet gehaald kan worden, kan er geen inpandige garage of parkeerplaats toegestaan worden. 
Bij een hoekperceel worden alle voorgevels meegerekend. 

12. Bestaande (vergunde) garages in een woning met een voorgevelbreedte van minder dan 7 meter kunnen behouden blijven, 
dit om de verhardingen op het terrein te beperken. 

13. Iedere parkeerplaats moet van op de openbare weg goed toegankelijk zijn, dit met een minimale breedte van 4 meter.  
14. De aansluiting met de openbare weg moet op een kwalitatieve manier aangelegd worden. Hierbij moet rekening gehouden 

worden met de veiligheid van alle weggebruikers. 
15. Hierbij moet men o.a. rekening houden met de correcte inplanting, een voldoende brede toerit, waar wachtende wagen 

mogelijk zijn, zichtbaarheid… 
16. Parkeerplaatsen voor bezoekers en/of omwonenden moeten: 

o publiek toegankelijk zijn,  
o rechtstreeks op (voorziene) wegenis aansluiten en  
o gerealiseerd worden als een aaneengesloten oppervlakte.  

5.7.4. AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN 

1. Indien het ruimtelijk of technisch onmogelijk is om de minimaal noodzakelijke parkeerplaatsen in te richten (en dit duidelijk 
wordt gemotiveerd) kan in uitzonderlijk geval een bijkomende afwijking aangevraagd worden. 

2. Indien er parkeerplaatsen voor deelauto’s worden ingericht, kan een vrijstelling op het aantal parkeerplaatsen worden 
gevraagd. 
Van zodra het gebruik van de deelauto wegvalt, is de afwijking niet langer van toepassing en moet er voldaan worden aan 
bovenvermelde normen. 

5.8. FIETSSTALPLAATSEN 

5.8.1. AANTAL TE VOORZIEN FIETSSTALPLAATSEN BIJ EEN MEERGEZINSWONING 

1. Bij nieuwbouw of herbouw van een meergezinswoning geldt volgende norm voor fietsstalplaatsen. 
o per woongelegenheid met 1 slaapkamer: minimum 2 fietsstalplaatsen; 
o per bijkomende slaapkamer: + 1 fietsstalplaats. 
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2. Er moeten steeds 2 fietsenstalplaatsen per woongelegenheid (ongeacht het aantal slaapkamers) voorzien worden. 
Bijkomend moet per slaapkamer één fietsstalplaats voorzien te worden. Een woongelegenheid met bijvoorbeeld 
1 (hoofd)slaapkamer dient te voorzien in twee fietsstalplaatsen. 

3. Bij een project met 3 of meer woongelegenheden moeten er fietsstalplaatsen voor bezoekers voorzien worden: 
o Per woongelegenheid: 0,5 fietsstalplaats voor bezoekers. 

5.8.2. MINIMALE AFMETINGEN VAN FIETSSTALPLAATSEN 

Voor de verplicht te realiseren fietsstalplaatsen moeten volgende minimale afmetingen (diepte x breedte x vrije hoogte) in acht 
worden genomen: 
 fietsstalplaatsen op gelijke hoogte: 1,80 meter x 0,75 meter x 1,25 meter; 
 fietsstalplaatsen op alternerende hoogte: 1,80 meter x 0,40 meter x 1,25 meter; 
 fietsstalplaatsen bij verticale plaatsing (hangend aan plafond of muur): 1,50 meter x 0,75 meter x 2,10 meter. 

5.8.3. LIGGING EN REALISATIE VAN DE FIETSSTALPLAATSEN VOOR BEWONERS 

1. Iedere fietsstalplaats moet: 
o overdekt zijn, 
o voorzien dat elke fiets individueel kan afgelegd worden aan een vast object, 
o een aansluiting voor elektrische fietsen per woongelegenheid voorzien, 
o indien mogelijk kan de stalplaats afgesloten worden, 
o toegankelijk zijn met een obstakelvrije doorgang van minstens 1 meter breed, 
o bereikbaar zijn via de eigen woongelegenheid of een gemeenschappelijke circulatieruimte, 
o de bergruimte voor fietsen minstens volgende oppervlakte hebben: 
o gemeenschappelijke bergruimte voor fietsen: minimaal 4 m² per woongelegenheid; 
o individuele bergruimte voor fietsen: minimaal 5m² per woongelegenheid. 
o goed toegankelijk zijn vanop de openbare weg. 
Indien de fietsstalplaats afgesloten wordt, wordt de voorkeur gegeven om deze stalplaats af te werken met 
semitransparante materialen zodat er geen blinde gevels worden gecreëerd.  
Er dient niet voor elke fietstalplaats een effectief aansluitpunt voorzien te worden. Wel wordt er verwacht dat de nodige 
bekabeling voor elektriciteit reeds aanwezig is zodanig dat eigenaars op later tijdstip kunnen aansluiten indien gewenst. 

2. De plaatsing van de fietsstalplaatsen moet geoptimaliseerd worden inzake goede toegankelijkheid, dit impliceert dat een 
fietsenstalling zich zo dicht mogelijk bij de ingangen van de woningen met een vlotte toegang tot de openbare weg en 
hoogteverschillen zoveel mogelijk vermeden worden. 
Een fietsstalplaats op de gelijkvloerse verdieping is toegankelijker dan in de kelderverdieping. 

3. De fietsstalplaatsen kunnen individueel of gemeenschappelijk voorzien worden, op voorwaarde dat de fiets individueel kan 
worden vastgelegd aan een vast object. 

4. Indien de fietsstalplaatsen in de kelderverdieping voorzien worden, moeten deze plaatsen toegankelijk zijn via een fietstrap 
of -helling met een minimale breedte van 1,30 meter. 

5.8.4. LIGGING EN REALISATIE VAN DE FIETSSTALPLAATSEN VOOR BEZOEKERS 

De fietsenstalplaatsen voor bezoekers dienen: 
 op het maaiveldniveau voorzien te worden 
 en mogen open gerealiseerd worden. 

5.8.5. AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN 

Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager kan de vergunningverlenende overheid in volgende gevallen een afwijking op deze 
bepaling toestaan: 
 bij verbouwing van een bestaande vergunde of vergund geachte meergezinswoning waarbij het aantal woongelegenheden 

niet verhoogd wordt; 
 bij verbouwing van een pand waarin zich op het gelijkvloers een andere functie dan wonen bevindt en die functie de 

realisatie van een fietsstalplaatsen volgens bovenstaande normen bemoeilijkt; 
 bij verbouwing van gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

5.9. ZONE VOOR AFVAL 

Voor de ophaling van afval dient een gemeenschappelijke zone voorzien te worden die gelegen is tegen openbare weg. 
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6. BIJLAGEN 

 Kaart: Gewenste woondichtheid per wooncluster 
 Kaart: zone waar meergezinswoningen toegelaten kunnen worden 
 Woningtypetoets 
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6.1. KAART: GEWENSTE WOONDICHTHEID PER WOONCLUSTER 

Voor de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen worden volgende woonclusters onderscheiden binnen de gemeente Moerbeke: 
1. Moerbeke centrum 
2. Koewacht 
3. Kruisstraat 
4. Heirweg – Oostvaart 
5. Merlanstraat 
6. Zwarte ruiter 
7. Coeferingstraat 
 

 

  



Legende
Gewenste woondichtheid

Historische kern (25 woningen/ha)

Dorpskern (30 woningen/ha)

Residentiële woonwijk (25 woningen/ha)

Woonlint (15 woningen/ha)

Projectzone volgens PRUP Suikerfabrieksite en omgeving

Wooncluster 1: Moerbeke Centrum - Wachtebekesteenweg - Spelonckvaart
Gewenste woondichtheid

Schaal 1/10000

Terwest centrum: (20 woningen/ha)          



Wooncluster 2: Koewacht

 

Gewenste woondichtheid

Legende
Gewenste woondichtheid

Koewacht - Centrum (20 woningen/ha) 
Koewacht - Woonrand (10 woningen/ha) 



Wooncluster 3: Kruisstraat
Gewenste woondichtheid

Legende
Gewenste woondichtheid

Kruisstraat Oost (15 woningen/ha) 

Kruisstraat West en Zuid (10 woningen/ha)



Wooncluster 4, 5 en 7: Heirweg - Oostvaart, Merlanstraat en Coeferingstraat
Gewenste woondichtheid

Legende
Gewenste woondichtheid

Heirweg - Oostvaart (12 woningen/ha) 
Merlanstraat (15 woningen/ha)
Coeferingstraat (8 woningen/ha)



Wooncluster 6: Zwarte Ruiter
Gewenste woondichtheid

Legende
Gewenste woondichtheid

Zwarte Ruiter - Zuid (10 woningen/ha) 
Zwarte Ruiter - Noord (8 woningen/ha)
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6.2. KAART: ZONE WAAR MEERGEZINSWONINGEN TOEGELATEN KUNNEN WORDEN 



Legende
Zone waar meergezinswoningen toegestaan kunnen worden

Wooncluster 1: Moerbeke Centrum - Wachtebekesteenweg - Spelonckvaart
Zone voor meergezinswoningen

Schaal 1/10000
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6.3. WONINGTYPETOETS 



MOERBEKE
WONINGTYPETOETS
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WONINGTYPETOETS?

Een woningtypetoets voor

Moerbeke

Elk terrein op het grondgebied van Moerbeke 
kan op dezelfde manier beooordeeld worden 
of meergezinswoningen al dan niet 
toegelaten kunnen worden. Dit geeft 
transparantie naar de burger en de architect.

Zo worden er geen meergezinswoningen 
opgericht op een terrein dat er zich niet toe 
leent (bijvoorbeeld te klein perceel of geen 
correcte ligging).
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DOEL?

Om na te gaan of een perceel in aanmerking komt tot het 
realiseren van een meergezinswoning wordt een 
‘woningtypetoets’ opgemaakt. 

De woningtypetoets vormt een eenduidig beoordelingskader 
om te bepalen welke type woning het meest geschikt is op 
een terrein. Door het volgen van deze woningtypetoets 
wordt duidelijk of een meergezinswoning toegelaten kan 
worden, een eengezinswoning verplicht is of 
stapelwoningen in overweging genomen kan worden. 
Deze afweging gebeurt op een objectieve studie van de 
ligging van het perceel, de omgeving, het terrein en de 
parkeermogelijkheden.

De woningtypetoets is niet bindend.



Een woningtypetoets voor

Moerbeke

De woningtypetoets wordt toegepast bij:

- nieuwbouw van meergezinswoningen (al dan niet na
sloop van bestaande bebouwing);

- verbouwing van een eengezinswoning naar een 
meergezinswoning;

- verbouwing van een gebouw met een andere functie
dan wonen naar een meergezinswoning;

- verbouwing (of het bouwen na sloop) van een 
handelshuis met 1 woonentiteit naar een handelshuis 
met 2 of meer woongelegenheden.

De woningtypetoets wordt niet toegepast bij:

- nieuwbouwprojecten zonder woonfunctie;
- nieuwbouw van eengezinswoningen;
- verbouwing van vergunde of vergund geacht 

meergezinswoningen;
- panden opgenomen in de inventaris van bouwkundig

erfgoed of beschermd als monument;
- percelen waar een verordend bestemmingsplan (BPA,

RUP of verkavelingsvergunning) van kracht is en waar 
het plan al een duidelijke woningtype oplegt;

- sociale woningbouw.

TOEPASSING?
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ENKELE BEGRIPPEN

eengezinswoning meergezinswoning

Elk gebouw bestaande uit één 
woongelegenheid, waarbij de 
woongelegenheid samenvalt met het 
volledige gebouw. 

Een gebouw met een 
complementaire functie aan het 
wonen wordt ook als 
eengezinswoning beschouwd.

Gebouw bestaande uit 
minstens twee
woongelegenheden.
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stapelwoning

Één gebouw met twee zelfstandige woongelegenheden met een 
uitzicht van een eengezinswoning (twee bouwlagen met een 
dakverdieping) en waarbij:

- elke woongelegenheid volledig onafhankelijk 
functioneert;

- elke woongelegenheid over een voldoende grote eigen
tuin of terras beschikt.

Een zelfstandige woonentiteit waarbij alle leeffuncties 
verdeeld zijn over verschillende ruimtes en die beschikt over 
minstens één slaapkamer. De toegang gebeurt vaak via een 
gemeenschappelijke circulatie, al kunnen er op de gelijkvloerse 
verdieping ook appartementen zijn met een aparte toegang.

appartement





De woningtypetoets

De woningtypetoets bestaat uit een voorafgaande 
voorwaarde en zes vragen. 

De woningtypetoets is enkel van toepassing op de terreinen 
die gelegen zijn binnen een zone waar meergezinswoningen 
toegestaan worden (zie voorafgaande voorwaarde). 

De woningtyptetoets omvat zes vragen, waarbij aan elk 
antwoord een puntenscore wordt toegekend. Hoe hoger de 
score, hoe duidelijker de voorkeur voor een 
eengezinswoning met betrekking tot die specifieke vraag. 

Per vraag kan slechts één antwoord gegeven worden en 
elke vraag weegt gelijkwaardig door. Er kunnen maximum 12 
punten worden toegekend. De punten dienen opgeteld te 
worden om tot het uiteindelijk resultaat te komen zoals 
voorgesteld op pagina 27.
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VOORAFGAANDE VOORWAARDE

HET TERREIN IS GELEGEN IN MOERBEKE CENTRUM
Binnen Moerbeke centrum worden twee zones voorzien:

Zone 1.
Zone waar meergezinswoningen toegelaten 
kunnen worden: voor deze terreinen moet de 
woningtypetoets verder doorlopen worden.

Zone 2. 
Zone waar geen meergezinswoningen voorzien 
kunnen worden: Voor deze terreinen is het 
realiseren van eengezinswoningen vereist. 
De woningtypetoets is niet van toepassing in 
deze zone en dient niet doorlopen te worden.

Ligging van het terrein 
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Zone 2

Zone 1

fig.1: Kaart Moerbeke centrum
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fig.2: Kaart Koewacht

fig.4: Kaart overige gebieden 2

fig.3: Kaart overige gebieden 1

HET TERREIN IS GELEGEN IN KOEWACHT
Binnen Koewacht is het realiseren van eengezinswoningen  de 
norm. Het voorzien van een stapelwoning in de kern van 
Koewacht kan toegestaan worden indien aan de voorwaarden 
voldaan kan worden. 

De woningtypetoets is niet van toepassing in deze zone en 
dient niet doorlopen te worden.

HET TERREIN IS GELEGEN IN EEN OVERIG GEBIED
Voor terreinen in de overige gebieden is het realiseren van 
eengezinswoningen vereist. De woningtypetoets is niet van 
toepassing in deze zone en dient niet doorlopen te worden.



VRAAG 1
Ligging van het terrein in de omgeving

Komen in het straatbeeld reeds 
meergezinswoning voor?

 
Bekijk de omgeving: 5 panden links, 5 panden rechts en 

de 10 panden aan de overzijde.

Binnen de 
ondergezochte 

omgeving bevinden zich 
2 of meer 

meergezinswoningen.

Binnen de 
ondergezochte 

omgeving bevindt zich 
1 meergezinswoning.

Binnen de 
ondergezochte 

omgeving bevinden zich 
geen 

meergezinswoningen.

+ 2 + 1 + 0
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fig.5: Ligging van het terrein in de omgeving
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........... 
aantal punten

vraag 1



VRAAG 2
Bouwhoogte in de directe omgeving

Wat is de gemiddelde bouwhoogte 
(in meter tot aan de kroonlijst) in het straatbeeld?*

Bekijk de directe omgeving: 
de aanpalende buren en 3 woningen aan de overzijde.

De gemiddelde 
bouwhoogte is 5,5 

meter of meer.

De gemiddelde 
bouwhoogte is 
3 tot 5,5 meter.

De gemiddelde 
bouwhoogte is 

minder dan 3 meter.

+ 2 + 1 + 0

* Halfondergrondse lagen worden enkel meegeteld als bouwlaag als ze effectief in die 
hoedanigheid bruikbaar zijn: zowel voor- als achteraan moet het plafond van deze 
halfondergrondse bouwlaag minimum 1 meter hoger liggen dan het maaiveld om mee te tellen 
bij de bepaling van het aanvaardbaar aantal bouwlagen. Dit is vooral van belang bij 
verbouwingen van woningen in straten waarbij een hoogteverschil bestaat tussen straat en tuin 
of bij verbouwing van woningen met een souterrain.
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fig.6: Bouwhoogte in de directe omgeving
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........... 
aantal punten

vraag 2



VRAAG 3
Breedte van de voorliggende straat 

Beschikt de voorliggende straat over een dubbel rijvak 
met aan weerszijden een volwaardig voetpad?*

 
Bekijk de voorliggende straat.

Beschikt de voorliggende straat over een dubbel rijvak (waarbij auto’s langs 
elkaar in twee richtingen rijden met elke een eigen baanvak) met aan 

weerszijden een volwaardig voetpad (van elk minstens één meter breed)?

De voorliggende straat 
beschikt over een dubbel rijvak 

met volwaardige voetpaden.

De voorliggende straat 
beschikt niet over een dubbel 

rijvak met volwaardige 
voetpaden.

+ 2 + 0

* Bij hoekpercelen kan het voorkomen dat de ene straat wel beantwoord aan het criterium en de
andere niet. In dat geval kan er 1 punt toegekend worden.
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fig.7: Breedte van de voorliggende straat 
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........... 
aantal punten

vraag 3



VRAAG 4
Parkeermogelijkheden op het terrein

Is parkeren op het eigen terrein mogelijk?*

Bekijk de grootte van het terrein.

Het terrein is minstens 
15 meter breed en 25 
meter diep, waardoor
ondergronds parkeren 

mogelijk is.

(Deze afmetingen zijn een 
indicatie om een 

ondergrondse parkeerbak te 
realiseren.)

+ 2 + 1 + 0

Het terrein is kleiner 
dan de voorgaande  

minimale bepalingen,  
waardoor kwalitatief en 
verkeersveilig parkeren 
op eigen terrein moeilijk 

wordt.

Het terrein is 
minstens 10 meter 
breed, waardoor
parkeren op de 

gelijkvloers of met 
een lift ondergronds 
georganiseerd kan 

worden.

* Als ondergronds parkeren normaliter wel mogelijk is, maar omwille van de watergevoeligheid
van de grond verboden is, wordt score 1 toegekend.
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fig.8: Parkeermogelijkheden op het terrein
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........... 
aantal punten

vraag 4



VRAAG 5
Terrein geschikt voor individuele kavels

Is het terrein geschikt voor individuele kavels voor 
eengezinswoningen met een eigen tuin?

De combinatie vorm 
van het terrein/ 

volume/ tuin is niet 
geschikt voor één of 

meerdere 
eengezinswoningen.

De combinatie van het 
terrein/ volume/ tuin 

betekent een 
moeilijkere 

ontwerpopgave voor 
de creatie van één of 

meerdere 
eengezinswoningen.

De combinatie van het 
terrein/ volume/ tuin is 
geschikt voor één of 

meerdere 
eengezinswoningen.

+ 2 + 1 + 0
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fig.9: Terrein geschikt voor individuele kavels 
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........... 
aantal punten

vraag 5



VRAAG 6
Meerwaarde voor de omgeving

Leent het perceel zich ertoe een meerwaarde te realiseren 
voor de omgeving?

Voorbeelden van dergelijke meerwaarde kunnen zijn: het realiseren van een 
terugspringend gebouw om een betere zichtbaarheid te bekomen in smalle 

straten, het voorzien van trage doorsteken, het vergroenen van het 
straatbeeld, tegemoet komen aan een mogelijke parkeerproblematiek in de 

omgeving, het realiseren van een woonerf.

Er kan een sterke, 
aantoonbare 
meerwaarde 

gerealiseerd worden.

(Bijvoorbeeld een trage 
doorsteek realiseren.)

De aantoonbare
 meerwaarde is beperkt 

maar relevant. 

(Bijvoorbeeld het realiseren 
van een teruggetrokken 

gebouw ten opzichte van de 
straat.)

Het perceel leent zich 
niet om meerwaarde 
voor de omgeving te 

creëren.

+ 2 + 1 + 0
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Voorbeeld 1: Vergroening van het straatbeeld

Gezien de smalle voorliggende straat zou het een relevante 
meerwaarde betekenen dat het bouwblok naar achter wordt 
geplaatst om zo het straatbeeld te vergroenen.
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........... 
aantal punten

vraag 6

fig.11: Voorbeeld 1

Voorbeeld 2: Publieke fietsenstallingen

Indien er in de omgeving een tekor aan publieke fietsenstalling 
wordt ervaren, kan het project een meerwaarde voor de 
omgeving betekenen door extra publieke fietsenstallingen te 
voorzien. 

fig.12: Voorbeeld 2



Voorbeeld 3: Verbetering van de zichtbaarheid voor het verkeer

Door het bouwvolume naar achter te plaatsen, wordt de 
zichtbaarheid voor het verkeer verhoogd.

fig.13: Voorbeeld 3
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Voorbeeld 4: Realisatie van een trage doorsteek

Indien over het perceel een publieke trage doorsteek 
gerealiseerd kan worden, betekent dit een grote meerwarde voor 
de omgeving.

fig.14: Voorbeeld 4
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Voorbeeld 5: Tegemoet komen aan de
parkeerproblematiek in de omgeving

Indien op het perceel een publieke parkeerplaats gerealiseerd 
kan worden, betekent dit een grote meerwaarde voor de 
omgeving.

fig.15: Voorbeeld 5

Voorbeeld 6: Het realiseren van een woonerf

Indien het project een veilige, verkeersarme omgeving (woonerf) 
kan voorzien, betekent dit een grote meerwaarde.

fig.16: Voorbeeld 6





Resultaat

Er is geen voorkeur voor een bepaald 
woningtype, zowel een eengezinswoning, 
een meergezinswoning als een ander 
woningtype is in principe mogelijk.

8 - 12

Eengezinswoningen hebben hier de 
voorkeur. Toch kunnen we in bepaalde 
gevallen een stapelwoning aanvaarden.5 - 7

Eengezinswoning(en) is/zijn aangewezen.

0 - 4
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.................... 
totaal aantal

 punten
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