Legende bestemmingsplan

Voorschriften
Zone 1

Zone 2

1.16 De bouwmassa’s met de stedelijke functies zijn compact op het balkonniveau, maar verjongen naar boven
toe zodat er een transparant en gedifferentieerd silhouet ontstaat, waardoor zichten vanaf de spoorwegperrons en

1

1.1.1

1.58.1

Bestemming :
1.1

1.8.1

1.17 Deze gebouwen zetten aan op een verhoogd voorplein (balkon), met een adres aan de balkonzijde en

voor grootschalige stedelijke functies: o.m. woongelegenheden, kantoren, handel, restaurant, cafØ,

het gezicht op de oude stad.

sportinfrastructuur en recreatie, socio-culturele activiteiten, onderwijs, reizigersfuncties, overheidsinitiatieven

Een tweede ontsluiting is mogelijk door middel van een binnenstraat in de kavels.

inzake sociale economie, bioscoop, hotel van het lowbudget type.

1.10.1
3.2.1

doe-het-zelf-artikelen, bouwmaterialen, artikelen voor tuininrichting, land- en tuinbouwwerktuigen, sport- en
speelgoedartikelen, kampeerartikelen, huishoudtoestellen, audio- en visuele apparatuur, rijwielen, boten,

boulevard
14

60

40

20

winkels
winkels

balkon

1.19 Op de kavels aan de balkonzijde is het realiseerbare vloeroppervlak per verdieping zodanig verdeeld dat

voor volumineuze handel in oppervlakten, die kleiner zijn dan 1.000 m† is niet toegelaten.

de typische oplopende doorsnede naar de sporen toe ontstaat met verjonging naar boven toe volgens

Deze norm is niet van toepassing op de initiatieven inzake sociale economie.

schema 2 (zie schema’s bij bemerkingen).

35

120

parkeren/winkels

1.3

BPA La Brugeoise fase "Stationsomgeving"

gracht

spoor

volgens schema 3 (zie schema’s bij bemerkingen).

23

paal veelhoeksnet
hoogspanningslijn

Zonegrenzen

De 2 eerste nieuwe dwarsstraten (doorheen het parkeergebouw) met aanduiding -2.2.1- (zie aanduidingen
bij bemerkingen) kunnen een privaat karakter behouden vanaf 15m diepte achter de voorbouwlijn aan de

Grens van het plan
Rooilijn

1.20 De tweede bebouwingsregel betreft de hoeveelheid volume dat op de rooilijn moet gebouwd worden

De functionele invulling van de kavels is vrij, mits over het geheel van de kavels een gebalanceerde gemengde

1.21 Het te realiseren geveloppervlak op de rooilijn is zodanig verdeeld dat een dynamische sculpturale
blokopbouw gestimuleerd wordt. Daarbinnen is een vrije architectonische uitwerking mogelijk.

1.47 Passages, binnen het deel van de kavel met commerciºle functie, zijn toegelaten.

2.3

Op de met aanduiding -2.3.1- (zie aanduidingen bij bemerkingen) aangegeven plaats dient rekening gehouden met de

Verplichte achteruitbouwlijn

60

1.48 Binnen de kavel mogen publiek toegankelijk overdekte binnenstraten of hoven aangelegd worden, mits

Uiterste grens van de bebouwing

een half-buitenklimaat gewaarborgd blijft. Daartoe moet minstens 30% van het vloeroppervlak voorzien zijn

Bouwlijn op rooilijn

Zone 3

Alle kavels hebben als nevenfuncties op niveaus -1 en 0: winkels (volumineuze handel), parking en fietsenstalling.

gebouw & daktuin

Een wijziging of aanpassing van het tracØ is mogelijk mits goedkeuring van de bevoegde instanties.

van dakopeningen voor daglichttoetreding (glaskappen of open hemel) en natuurlijke ventilatie.

Architectonische regels :

Zonegrens
Rooilijn waarlangs toegang tot het openbaar domein verboden is

De toegangen naar de functies op de verdiepingen sluiten aan op het dek van het parkeergebouw dat
1.49 Reclame-uitingen zijn toegelaten mits ze ontworpen zijn als integraal deel van de architectonische compositie

Bestemming :

Het parkeren kan worden georganiseerd op de begane grond van de kavels begrepen in het bestaande
parkeergebouw en is ook toegelaten in drie lagen, deels boven- en deels ondergronds, in het achterste deel van de

hogere lagen

3.1 Deze zone is een zone voor openbare wegenis als uitbreiding van het stationsplein.

1.22 Het Nieuwe Brugge moet opgebouwd worden met hedendaagse architectuur als afspiegeling van de tijd
waarin wij leven.

kavel.

1.50 Reclames en/of opschriften in doorgaande stroken mogen slechts toegepast worden mits ze in het vlak van

1.6

Zolang de achterliggende kavels nog geen invulling hebben, kan het parkeren op het maaiveld van de vrije

Het karakter van deze zone moet verkeersarm zijn.

de gevel liggen of terugliggend, dus niet als losse opbouwkasten.
1.23 Historiserende architectuur moet derhalve vermeden worden. De architectonische expressie moet zijn logica

spoorzijde

vinden uit de aard van het programma, de technische mogelijkheden van het heden en de context van de locatie.

kavels gebeuren.

Zonenummer

1

en mits ze voldoen aan de stedelijke verordening op de reclames, opschriften en andere publiciteitsmiddelen.

gebouw & daktuin

niveau balkon

hebben een minimale rooilijnbreedte van 14m. Deze dwarsstraten moeten met groenaanplantingen (hoogstammige
bomen met voldoende onderbeplantingen), voet- en fietspadvoorzieningen uitgerust worden.

en als inritten tot de parkeergarages.

programmatie van stedelijke functies (zoals wonen, werken, handel en recreatie) ontstaat en een breed scala aan

1.5

niveau 0

bestaat uit een dichte muur van meer dan 1,20 m hoogte moeten er over tenminste 25% van het oppervlak

en met gegroepeerde kassa(s) een zo volledig mogelijk assortiment van artikelen beschikbaar is, waaronder voeding.

ingericht dient te worden als een publiek uitgaansbalkon met restaurants, cafØs e.d.
gebouw

paal

aanwezigheid van de overwelfde Kerkebeek.

1.4

parkeren/winkels

gemeentegrens

De kavels 1-2-3-4-5 van zone 1 worden ontsloten via een boulevard die aansluit op de ringlaan. De dwarsstraten

openingen zijn op ooghoogte, zodat uitzicht vanaf het balkon gewaarborgd is.
1.46 Het balkon moet verzorgd aangelegd worden met beloopbare vlakken of daktuinen.

functies aangeboden wordt.
(illustratieve vorm)

2.2

boom, bomenrij

talud

1.45 Het balkon moet een gesloten borstwering hebben tot minimaal 40 cm boven dakniveau in hetzelfde gevelmateriaal

boulevard. Naast de uitrustingsvoorwaarden hierboven gesteld kunnen zij ingericht worden als los- en laadzones

detailhandelszaken begrepen, al dan niet met gemeenschappelijke circulatieruimte en/of parkeergelegenheid.

hoogtelijn

zichtbare perceelsgrens

pad

Bemerkingen :

Onder ’hypermarkt’ wordt een handelszaak begrepen, waar binnen ØØn en dezelfde niet-opgedeelde verkoopsruimte
Onder ’shopping-centrum’ wordt een verzameling van overwegend kleine (kleiner dan 1.000m†) afzonderlijke

toegang

en het goed functioneren ervan.

een toegangscontrole kennen (semi-publiek domein).

als het bouwblok. Daarboven is een transparante borstwering (hekken, relingen) toegelaten. Indien de borstwering

5

waterloop

vijver

Onder openbare nutinfrastructuur wordt eveneens begrepen alle aanleg en infrastructuren i.f.v. het openbaar vervoer

1.18 Voor elke kavel is telkens een minimum en een maximum bebouwingspercentage per hoogtezone
(0-4m/4-12m/12-26m/26-40m) vastgesteld, zodat een zekere consistentie over het plan wordt verkregen.

boom-struikgroep
vijver

wegenis

verkeersafwikkeling (inclusief verkeersondertunnelingen en ondergrondse parkeergarages).

hoofdfunctie(s).

Een hypermarkt of shopping-centrum is niet toegelaten.
25

4.2.1
15

2.3.1

60

14

60

openbare nutinfrastructuur nodig voor het goed functioneren van de openbare weg en de goede

een uitkijkterras, alsmede een paviljoenopbouw met een publieke functie.

1.44 Op het balkon geldt een permanent recht van doorgang vanaf de boulevard ten behoeve van de achterliggende

auto-toebehoren e.a. met uitsluiting van kleding, schoenen, voeding.

trap

De oppervlakte van de volumineuze handelszaken moet min. 1.000 m† bedragen. Het opsplitsen van handelszaken

1.12.2

1.57.1

paviljoen

gebouw

Deze zone is een zone voor openbare wegenis i.f.v. voetgangers-, fiets- en mechanisch verkeer met inbegrip van de

Als nevenbestemming is openbaar groen toegelaten.

Onder ’volumineuze handel’ wordt begrepen detail- en groothandel waarvan het assortiment artikelen

2.2.1

2.1

Als handel is enkel toegelaten: volumineuze handel en overheidsinitiatieven inzake sociale economie.
met overwegend grote afmetingen omvat, zoals voertuigen, artikelen ten behoeve van huisinrichting, meubelen,

1.12.1

1.42 De zone vooraan langs de boulevard moet publiek domein zijn en vrij toegankelijk door middel van een trap en

Onderlegger

Bestemming :

1.41 Het balkon moet een aantrekkelijke buitenruimte vormen die een extra verblijfskwaliteit geeft aan het bouwblok.

1.43 Het overige open gedeelte van het balkon moet zoveel mogelijk overdag publiek toegankelijk zijn , maar mag wel

Bebouwingsregels :
1.2

1.11.1

Kavels 1-2-3-4-5 met kavelnummer volgens aanduiding -1.1.1- (zie aanduidingen bij bemerkingen) zijn bestemd

vanuit de trein naar de torens van Brugge via bepaalde zichtlijnen mogelijk blijven.

1.51 Deze reclame- of opschriftstroken moeten voor alle winkels gestandaardiseerd ontworpen zijn voor het gehele

Goedkeuring

Bemerkingen :

bouwblok en zich bevinden in een denkbeeldige strook tussen 2,50 m en 4,00 m boven het maaiveld.
3.2 De zone dient ingericht en aangelegd te worden als verkeersarme zone voor voetgangers, als kiss&ride

De kavel is samengesteld uit drie delen

1.7

De volledige realisatie van de kavels 4-5 is enkel realiseerbaar wanneer de eigenaar van de testlijn volgens

dynamische volumeopbouw.

tot op kavel 4, akkoord is om een alternatief voor deze testlijn uit te werken.
Gedeeltelijke realisatie van de kavels 4-5 op de achterste kaveldelen is mogelijk, mits op kwalitatieve wijze

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden

1.52 Alle blokken hebben een uitnodigende trappartij aan de boulevard die naar het balkon leidt.
3.3 De infrastructuur dient zo aangelegd te worden dat deze door de transparantie van de bebouwing en de

aanduiding -1.8.1- (zie aanduidingen bij bemerkingen) die komt vanuit het industrieterrein Bombardier en doorloopt

Buiten Begijnenvest

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM)

bemerkingen) in functie van een vlotte en veilige bereikbaarheid tot het station.

1.24 Elk bouwblok moet een totaalcompositie vormen met een aantrekkelijke sculpturaliteit en een
1.8

ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN

zone en als fietsroute naar de fietsenberging aangeduid met aanduiding -3.2.1- (zie aanduidingen bij

Op elke kavel moeten voldoende parkeerplaatsen en inpandige fietsenstalling voorzien worden.

1.25 De volumes zijn ingeschreven binnen de aangegeven rooilijnen en zijn opgebouwd conform de
bebouwingsregels nl. de bebouwingspercentages en gevelpercentages van de diagrammen.

1.53 Op elke kavel is aan de voorzijde een zone voor trappen en/of hellingbanen voorzien die naar de balkons
leiden. Deze trap of hellingbaan is verplicht en moet minimaal 5 meter breed zijn.

Nr. RP 9.90/31005/170.1

open ruimten tussen de bebouwing in kavel 0 een visuele, veilige en vlotte verbinding vormt met het

Brussel , 12 maart 2007

stationsplein en als het ware er een geheel mee vormt.
De Vlaamse minister van Financiºn en Begroting en Ruimtelijke Ordening

uitgevoerd, waarbij de gevelwanden moeten afgewerkt worden (geen wachtgevels).
1.26 De lagere bebouwing op het balkon moet een totaalcompositie vormen met de achterbouw
1.9 De bestemming wonen is uitgesloten op kavel 4-5 zolang de naastgelegen industriefunctie in bedrijf is.

2

(dus geen losse paviljoenen).

1.54 De trap ligt altijd aan de noord westelijke hoek van de kavel, gericht naar het station. De trappartij mag niet

(get.)

boulevard

1.55 De materialisatie van de trap sluit aan bij het gevelmateriaal van het gehele blok (dus geen losse trappartij)

Specifiering kavel 1 :

en moet gentegreerd zijn in het concept.
1.27 Alle gevelmaterialen zijn in principe toegelaten mits gestreefd wordt naar een evenwichtig totaalbeeld en mits

1.10 Vermits deze kavel een grotere diepte heeft dan de andere kavels, kan het gebouw de openbare weg overkragen

Dirk VAN MECHELEN

meer dan 1/3 van de gevel van de boulevard beslaan.

voorafgaandelijk advies van de bevoegde instanties en goedkeuring door het stadsbestuur.

Verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2007

Zone 4
Bestemming :
4.1 Deze zone is een zone voor spoorweg en bijkomende infrastructuur.

aan de achterzijde.

N

Er dient een publiek recht van onderdoorgang, aangeduid met aanduiding -1.10.1- (zie aanduidingen bij

3

bemerkingen), voorzien te worden met een minimum vrije hoogte van 4.20m, zodat de zijkant van het

1

1

1

kavel 1

1

kavel 4

kavel 5

0-4 m

4-12 m

100 %

66-100 %

12-26 m

2

1

Stationsplein

4

3

5
2

100 %

0%

100 %

20-33 %
(*)

plateaus waarvan het architecturaal voorkomen de betreffende bouwblokken respecteert en versterkt.
Het volledig inkokeren van de dwarsstraten is uitgesloten.

gevelmateriaal.

(*) 0% van toepassing op kavel 1

1.30 Gebruik van reflecterend of getint glas voor vensters en gevelbekleding is niet toegelaten, transparante beglazing

Deze stalling, en de toegangen er naar toe, zullen zo dicht mogelijk bij het stationsplein gesitueerd

voor vensters is verplicht. Gebruik van geºtst of in de massa gekleurd (niet spiegelend) glas voor gevelbekleding

worden (ingang kant zone 3 - kiss&ride).

is wel toegelaten.

Algemene bemerkingen :

0%

DIRO
Dienst Urbanisatie

Een wijziging of aanpassing van het tracØ is mogelijk mits goedkeuring van de bevoegde instanties.

1.57 Op de met aanduiding -1.57.1- (zie aanduidingen bij bemerkingen) aangegeven plaats dient rekening gehouden
met de aanwezigheid van de overwelfde Kerkebeek.

0%

Een wijziging of aanpassing van het tracØ is mogelijk mits goedkeuring van de bevoegde instanties.
0%

STAD BRUGGE

Liggingsplan

gehouden met de aanwezigheid van de overwelfde Kerkebeek.

Kavelopbouw :
100 %

Bemerkingen :
4.2 Op de met aanduiding -4.2.1- (zie aanduidingen bij bemerkingen) aangegeven plaats dient rekening

minimum 1800 fietsenstandplaatsen en minimum 80 bromfietsenstandplaatsen gerealiseerd te worden in functie van

26-40 m

fietsverkeer-spoorwegverkeer met de hierbijhorende infrastructuur en voorzieningen.
33-66 %

1.56 Tussen de verschillende bouwblokken kunnen de balkons onderling verbonden worden met voetgangersbrugjes of

1.29 Het gevelmateriaal van gevels binnen de rooilijnen moet ook gelijk of in harmonie zijn aan het overheersende
1.11 Binnen de zone met aanduiding -1.11.1- (zie aanduidingen bij bemerkingen) dient een fietsenstalling van

hoogte

eigendommen verdeeld zou worden.

station en de spoordijk bereikbaar blijft.

spoorzijde

2

2

kavel 3

kavel 2

1.28 Voor elk bouwblok mag slechts ØØn overheersend gevelmateriaal en kleur worden toegepast, ook indien in meerdere

0%

1.31 Rondom het gehele bouwblok moet gestreefd worden naar een levendige uitstraling.

bij bemerkingen) van zone 1 dienen eveneens getoetst te worden aan de stedenbouwkundige en architecturale

1.12 De kavels zijn in principe 55x120 m behoudens de volgende uitzonderingen:
trappositie

1.32 Op het maaiveld zijn blinde gevels niet toegelaten. Winkels moeten voor 80% van hun gevellengte op de rooilijn

3

1.58 De bouwaanvragen binnen de kavels 1-2-3-4-5 aangeduid met kavelnummer aanduiding -1.58.1- (zie aanduidingen

BPA La Brugeoise

uitgangspunten van het stadsonwerp ’Groen Brugge’ stadsplan voor het stationsgebied-Eindrapportage 24/6/98

Kavel 1,2 en 3 worden gevormd door de lengte van het bestaande parkeergebouw, dat op twee plaatsen door een

bestaan uit etalages, vensters of andere vorm van transparantie. Bovendien moeten winkels waarvan een gevel

Neutelings Riedijk Architecten en dienen eveneens ter advies voorgelegd te worden aan de bevoegde instanties,

vrije zone doorsneden wordt. De plaats van de doorsnijdingen, met aanduiding -1.12.1- (zie aanduidingen bij

gelegen is aan de openbare weg altijd toegankelijk zijn door deze gevel.

die verantwoordelijk zijn voor de bewaking van de eenheid van het concept van het stadsontwerp.

fase "Stationsomgeving"

bemerkingen), is vrij te kiezen, met dien verstande dat de kavels minimaal 55m en maximaal 90m breed mogen zijn.
Zolang de doorsnijding van het parkeergebouw niet gerealiseerd wordt, kan het bestaande parkeergebouw- binnen
zijn huidige contouren- verbouwd worden.

1.33 Indien nachtbeveiliging wordt toegepast voor etalages, vensters, poorten enz. moet deze opgebouwd zijn uit een
transparante afscheiding die minimaal 50% open is (vb. gaashekken, tralierooster, transparante of opengewerkte

afgevoerd. De lozing van afvalwater (huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater) dient te beantwoorden aan de bepalingen,

rolluiken enz.).

opgenomen in Vlarem II en de bepalingen opgenomen in de gemeentelijke verordening betreffende de lozing van

1.34 Er mag geen aparte expressie zijn van de gebouwfuncties. Het gebouw moet een geheel vormen.

percentage geveloppervlak op de rooilijn

1.60 Onverminderd de strikte naleving van de diverse wettelijke bepalingen van toepassing op de inrichtingen en op het vlak
1.35 Gevelvlakken van parkeergarages mogen niet open zijn, maar moeten een gevelbekleding hebben.

0-50%

kavel 5

0-66%

50-100%

kavel 4

100%

kavel 3

kavel 2

kavel 1

BPA nummer

2.1d

Bestemmingsplan

80

van het leefmilieu, kunnen enkel activiteiten worden toegelaten, die zo worden uitgebouwd en ingericht dat de bestemming

Deze bekleding mag maximaal tot 50% open zijn om natuurlijke ventilatie mogelijk te maken, maar moet wel

van de directe omgeving er niet door belast wordt.

een algemeen beeld van omsloten volume geven ( bv. fijnmazig strekmetaal, louvre-systemen, glasplaten,

Als gevolg hiervan zijn bedrijvigheden in de sector afvalverwerking en afvalopslag binnen deze zone verboden en kunnen

Boulevardzone:

steenplaten met open sleuven, geperforeerde baksteen enz.). De gevelbekleding van de parkeergarage moet

voor het overige enkel die bedrijvigheden worden toegelaten, die inzake milieuhinderaspecten voldoen aan volgende strikte

een strook met trappen naar het openbaar balkon aan de voorzijde, alsmede een lage bebouwing langs de

gelijk zijn aan het overheersende gevelmateriaal van het gehele bouwblok.

1.13 De opbouw van de kavels bestaat uit 3 delen volgens schema 1 (zie schema’s bij bemerkingen).

planbeschrijving

plannummer

afvalwater (en latere wijzigingen).

Kavel 4 en 5 mogen gekoppeld worden door middel van een verbindend volume, enkel in de achterliggende
bouwzone volgens aanduiding -1.12.2- (zie aanduidingen bij bemerkingen).

1.59 Overloop opvang regenwater afkomstig van daken en verhardingen dient naar het oppervlaktewater te worden

E.A. ir. Hoofd van Dienst
Opgemaakt door:

Voorgesteld door:

ir. Hugo Du Laing

voorwaarden :

40 m
26 m
12 m
4m
0m

- de bouw, inrichting, inplanting en uitrusting dient zo te gebeuren dat de directe omgeving in geen geval belast kan worden

boulevard tot maximum 12 m hoogte. Het geheel wordt ingevuld met stedelijke (cfr. bemerking 1.1) en/of

door rook, stof, zand, stank of eventuele andere uitwasemingen, noch aanleiding kan geven tot aantasting van natuur,

commerciºle functies (volumineuze handel).

kavel 4

kavel 3

kavel 2

kavel 1
40 m

4

4

26 m
12 m
4m
0m

gevel balkon
kavel 1

kavel 2

kavel 3

kavel 4

Balkonzone:

1.36 Uitsprongen van het gevelvlak zijn toegelaten met dien verstande dat een uitsprong niet meer mag

- doelmatige akoestische voorzieningen dienen te worden getroffen om de geluidsoverdracht vanuit de inrichting naar de

een strook uitgevoerd als open bovendek op minimum 4m vloerhoogte, uitgerust met stedelijke functies en

bedragen dan 2 meter buiten de rooilijn en niet meer dan 20% van het minimum geveloppervlak in

omgeving te beperken en elke overschrijding van het achtergrondgeluidsniveau in de woonomgeving (zowel in open lucht

daaronder parking en/of winkelruimten (volumineuze handel) op de begane grond.

de rooilijn beslaan. Uitsprongen moeten ten minste 4,20 m boven het maaiveld gelegen

als in bewoonde lokalen) te voorkomen;

Het dek wordt ingevuld met stedelijke functies (cfr. bemerking 1.1) en openlucht activiteiten, deels in de vorm

zijn. De uitsprongen worden mede begrepen in de toegelaten bebouwingspercentages.

- stapeling, opslag, verwerking van afvalstoffen in open lucht is verboden;

kavel 5
40 m

- de nodige voorzieningen dienen te worden getroffen opdat het lozen van afvalwater, op- en overslaan van materialen,

van paviljoenen.

26 m
12 m
4m
0m

Hoofdingenieur-Directeur

groen;

gevel boulevard
kavel 5

1.37 Langs de boulevard is het toegelaten aan de gevels een 3m brede zone van uitkragende luifels zonder

Getekend door:

Paul Ameel

Voorlopig aanvaard in de Gemeenteraad van Brugge in zitting van 30 mei 2006

ir. J. GORISSEN

De Burgemeester

Namens Johan COENS , Stadssecretaris
i.o. de Bureauchef

goederen en/of vloeistoffen geen aanleiding zou geven tot verontreiniging van de bodem, van het grondwater en/of van

Zone aan de spoorwegzijde:

ondersteuning te voorzien. Deze luifels zijn te voorzien in een lichte lichtdoorlatende constructie. De afstand tot

oppervlaktewateren, en/of tot vervuiling van de omgeving en/of een gevaar zou kunnen betekenen voor het verstoppen

een strook bestemd voor de hoofdfunctie(s) van de kavel met groot gedifferentieerd bouwvolume tot maximum 40 m

aan de rand van het voetpad zal minimum 0,50m bedragen. De minimale hoogte boven het voetpad is 2,50m.

van de riolering;

gevel spoordijk

worden getroffen om bij brand de risico’s en het gevaar voor de buurt tot een minimum te beperken;

kwalitatieve relatie gerealiseerd wordt met de balkonzone.

- de inrichtingen, incl. op- en overslag stapelplaats, dienen visueel afgeschermd te worden door een streekeigen
1.14 De gevels aan het balkon moeten een sterke uitstraling hebben en mogen in geen geval blind zijn.

1.38 De daken moeten een gentegreerd deel zijn van het bouwvolume.

26 m
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groenscherm;
- de inrichting dient steeds in goede staat van onderhoud te worden gehouden;

1.15 De winkelinvullingen kunnen op de begane grond georganiseerd worden als gewone winkelstraten.

P. MOENAERT

- buiten de reglementaire bepalingen dienen brandrisico’s te worden beperkt en tevens dienen de nodige voorzieningen te

hoogte. De aanzethoogte van de hoofdfunctie(s) is vrij te bepalen tussen minimum +4.00m en max.+5.50m, mits een

40 m

M-J. BOELS

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op

De Burgemeester

het Gemeentehuis werd neergelegd van 16 augustus 2006 tot 15 september 2006
Namens Johan COENS , Stadssecretaris
i.o. de Bureauchef

1.39 Platte daken waarop kan uitgekeken worden, moeten worden uitgevoerd als groendak of met een aantrekkelijke
1.61 Met het oog op de bescherming van het archeologisch patrimonium moeten o.m. de bepalingen van art. 8 van het decreet

Blinde gevels op maaiveld langsheen de boulevard en de stationplein zijde zijn niet toegelaten.

bekleding (bevloering of beplanking) indien bestemd als buitenterras.

Introversie dient vermeden te worden zodat een aantrekkelijk gevelbeeld ontstaat.

Op het balkon is i.f.v. een kwalitatieve groenaanleg met hoogstammig groen een minimale dekkingsdikte van 0.60 cm

van 30 juni 1993 (en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten) worden in acht genomen, wat o. m. aangifte inhoudt en

vereist.

het voor onderzoek toegankelijk stellen van de vindplaats.

P. MOENAERT
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Bovendien gelden bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning met een structurele
1.40 Technische ruimten, liftopbouwen, machines en schoorstenen, zijn niet toegelaten en moeten gentegreerd
worden als deel van het bouwvolume ofwel opgesteld worden achter een voldoende hoge dakrand,
zodat ze niet zichtbaar zijn vanaf het maaiveld. Deze technische verdieping moet gesitueerd zijn
binnen het hoogst toegelaten bouwniveau.

wijziging van de bodem, volgende bepalingen:
- gezien de planzone zich op basis van de Lokale Archeologische Advieskaart in de Zone met Advies bevindt, zal door de

De Burgemeester

Definitief aanvaard in de Gemeenteraad van Brugge in zitting van 19 december 2006
Namens Johan COENS , Stadssecretaris
i.o. de Bureauchef

administratie advies worden gevraagd aan de bevoegde archeologische dienst.
- de bevoegde archeologische dienst dient de mogelijkheid te hebben tot verkennend onderzoek en (volledige) opgraving
indien nodig.

M-J. BOELS

P. MOENAERT

- in toepassing van het Verdrag van Malta zal de bouwheer desgevallend bijdragen in de kosten voor het archeologisch
onderzoek.
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