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Gevels             Baksteen            Rood-bruin
Gevelaccent     Houten delen     Naturel, verduurzaamd
Daken                Keramische        Antraciet
Kozijnen             Hout                   Grijs, geschilderd
Waterslagen       Hardsteen          Blauw-grijs
Goten & hwa      Zink                    Blank
Dakrand             Alu Kraal            Grijs, gepoedercoated

Perceel

Bestemming - woongebied

Bouwvlak hoofdgebouw

maximum goothoogte
maximum bouwhoogte

lagere goothoogte is ook mogelijk, tevens gewenst vanuit het
beeldkwaliteitsplan

Legenda

Maatvoeringsaanduidingen hoofdgebouw
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Noordpijl

Hoofdgebouw
- Bebouwingstypologie - specifieke bouwaanduiding halfopen
- Afstand hoofdgebouw tot voorste perceelsgrens: min. 3 m. - max. 5 m.
- Afstand tot de zijdelings perceelsgrens: min. 3 m.
- Afstand tot de achterste perceelsgrens: min. 6 m.
- Diepte hoofdgebouw: max. 15 m.

Bijgebouwen
- Bijgebouwen minimaal 3 m. achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw
- Bij vrijstaande hoofdgebouwen moet één zijstrook tot aan de
achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw vrij blijven van bebouwing
- goothoogte max. 3,2 m.
- bouwhoogte max. 5,5 m.
- oppervlakte max. 50% van het bouwperceel binnen de bestemming
'wonen' tot een maximum van 150m²

Carport
- max. 1 carport per bouwperceel; uitsluitend achter de voorgevelrooilijn, of
max. 1m. voor de voorgevelrooilijn als de voortuin een diepte heeft van min.
3m.
- bouwhoogte max. 3,2 m
- oppervlakte van max. 30 m²
- de oppervlakte van de carport wordt in mindering gebracht op de totale
bebouwingsoppervlakte (bijgebouwen)

Erkers
Het bouwen van een erker voor de voorgevel is mogelijk mits:
- diepte gemeten vanuit de voorgevel van het gebouw: max. 1,5 m
- afstand tot de openbare weg: min. 2 m
- bouwhoogte: max. de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het
hoofdgebouw
- breedte: max. 50% van de breedte van de voorgevel

Opmerkingen:
- Maatvoering in mm.
- Perceeloppervlaktes zijn geen rechten aan te ontlenen
- Bestemmingsplan regels zijn slechts een samenvatting. Het volledige
bestemmingsplan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl
h ps://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1667.BPHwoon4004-VAST/r_NL.IMRO.1667.BPHwoon4004-VAST.html#_5_Woongebied <h ps://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1667.BPHwoon4004-VAST/r_NL.IMRO.1667.BPHwoon4004-VAST.html>
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