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dienst ruimtelijke ordening

1. Stedenbouwkundige voorschriften
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Toelichting

artikel 1. Algemeen artikel inzake
SEVESO-bedrijvigheid
Het inplanten van nieuwe inrichtingen zoals bedoeld in het
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen zijn betrokken is niet toegelaten.

artikel 2. Algemeen artikel inzake
waterbeheer
Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in het
gedrang brengen zijn werken, handelingen en wijzigingen die nodig
of nuttig zijn voor:
 het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van
rivier- en beekvalleien,
 het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivieren beeksystemen, de waterkwaliteit en de verbindingsfunctie,
 het behoud, het herstel en de ontwikkeling van
overstromingsgebieden, het beheersen van overstromingen of
het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde
gebieden,
 het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en
infrastructuren tegen overstromingen
toegelaten in alle zones, voor zover de technieken van natuur
technische milieubouw gehanteerd worden.

artikel 3. Algemeen artikel inzake
parkeerbehoeften

dienst ruimtelijke ordening

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen
onder toepassing van de SEVESO-wetgeving, zowel
hoge
drempelinrichtingen
als
lage
drempelinrichtingen.
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Alle nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties dienen
voldoende parkeerplaatsen op het eigen perceel te voorzien, om te
voldoen aan de eigen parkeerbehoeften. In overeenstemming met
artikel 3 e) van de stedenbouwkundige verordening van de Stad
Tienen op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen
buiten de openbare weg, gelden binnen dit plangebied afwijkingen.
Deze zijn opgenomen in de bijlage bij deze voorschriften. Het
bewoners- of werknemers-parkeren vindt ondergronds plaats.
Bovengronds parkeren in functie van bezoekers wordt slechts
toegelaten indien dit om redenen van archeologie noodzakelijk is, en
stedenbouwkundig ingepast (gebundeld en zoveel mogelijk uit het
zicht van het publiek domein onttrokken). Bij elke nieuwe
vergunningsaanvraag moet een overzicht van de parkeerbehoefte
en het parkeeraanbod worden gemotiveerd in een parkeernota, die
bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunningen moet worden
gevoegd.

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen kan
afwijkingen toestaan op de verplichting tot
ondergronds parkeren. Afwijkingen zijn enkel te
motiveren vanuit het in situ bewaren van
archeologisch erfgoed.

artikel 4. Algemeen artikel inzake de
opmaak van een inrichtingsstudie
Waar in voorschriften van de specifieke bestemmingszones de
opmaak van het inrichtingsstudie wordt opgelegd, gelden hiervoor
volgende aanvullende bepalingen:
 De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende
de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning voor
nieuwbouw of verkavelingsvergunning en wordt meegestuurd
aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de
toepasselijke procedure voor de behandeling van deze
aanvragen.
 De inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen
van de vergunningsaanvraag in het licht van de goede
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften.
 Deze inrichtingsstudie bevat informatie over de globale
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Een door de deputatie goedgekeurd strategisch
masterplan en/of inrichtingsplan kan worden
beschouwd als de gevraagde inrichtingsstudie.
De detailgraad van de inrichtingsstudie wordt als
volgt beschreven:
 De inrichtingsstudie dient gedetailleerd (op
schaal 1/500 of groter) de ordening weer te
geven van de zone waarbinnen de aanvraag
gelegen is, en bevat informatie over de globale
ordening van het gebied, meer bepaald het
samengaan van de verschillende functies in het
gebied, de terreinbezetting, vloeroppervlakte,
hoogte, aard en inplanting van de gebouwen,
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ordening van het gebied, meer bepaald het samengaan van de
verschillende functies in het gebied, de terreinbezetting,
vloeroppervlakte, hoogte, aard en inplanting van de gebouwen,
openbare groene en verharde ruimten, wandel- en fietspaden
en de verkeersorganisatie en het parkeren in relatie met de
omringende gebieden.
 Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag kan het dossier hetzij een
bestaande inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of
nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet alleszins rekening
worden gehouden met de reeds gerealiseerde elementen
binnen de bestemmingszone.

Toelichting
openbare groene en verharde ruimten, wandelen fietspaden en de verkeersorganisatie en het
parkeren in relatie met de omringende gebieden.
- Daarnaast dient de aanvrager in deze studie ook
de relatie met de aangrenzende zoneringen aan
te geven. In het bijzonder dient daarbij de relatie
tussen de verschillende openbare ruimtes (al dan
niet aan weerszijden van de sporen) belicht te
worden.
- Voor het globale plangebied van het ruimtelijk
uitvoeringsplan geeft de inrichtingsstudie op
hoofdlijnen een zicht op de het samengaan van
de verschillende functies, de inplanting van de
gebouwen, openbare groene en verharde
ruimten, wandel- en fietspaden en de
verkeersorganisatie en het parkeren in relatie
met de omringende gebieden.

artikel 5. Algemeen artikel inzake de
stedelijke bebouwingsvorm
Het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vervangt het gewestplan.
Afwijkend van de bepalingen van de toelichting bij dat gewestplan –
informatie van algemene aard / aanbevelingen en richtlijnen – punt
8 – stedelijke bebouwingsvorm kan de bouwhoogte binnen dit PRUP
hoger zijn dan het richtinggevend bepaalde aantal woonlagen, en dit
in volgende zoneringen van dit PRUP:
 artikel 7 : Zone voor stationsomgeving –stationsplein

artikel 6. Algemeen artikel inzake
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Het strategisch masterplan beoogt een verdere
verdichting van de stationsomgeving. Deze
verdichting wordt gemotiveerd vanuit de zeer goede
openbaar-vervoersontsluiting. Dit artikel maakt een
verdere verdichting door hogere bouwvolumes
mogelijk in specifieke zones van het ruimtelijk
uitvoeringsplan. De exacte bouwhoogte wordt niet
vastgesteld, maar wordt verder beoordeeld als
onderdeel van de goede ruimtelijke ordening in het
kader van de toetsing van de inrichtingsstudie en/of
verkavelingsvergunning.
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afwijking van de stedenbouwkundige
voorschriften voor werken van
openbaar nut
In afwijking van de specifieke bestemmings-, inrichtings- en
beheersvoorschriften, is binnen elke zone binnen het
plangebied de aanleg van tijdelijke pendelparkings ten behoeve
van treinreizigers toegelaten. Deze afwijking is toegestaan tot
maximaal 1 jaar na de realisatie en ingebruikname van het met
dit plan beoogde parkeergebouw door NMBS.

dienst ruimtelijke ordening

Toelichting
Het strategisch masterplan beoogt de realisatie van
een parkeergebouw waarbinnen de verschillende
pendelparkings voor reizigers in het plangebied
worden gecentraliseerd. Ten behoeve van de
realisatie van dit parkeergebouw en de verbetering
van de spoorweginfrastructuur, is het noodzakelijk
om tijdelijk de nodige parkeercapaciteit te voorzien.
Hiertoe wordt een algemene afwijking toegestaan
binnen het volledige plangebied. Mogelijke locaties
waar aan gedacht wordt zijn gronden van NMBS in
de Viaductstraat en de busstelplaats na
desaffectatie. Om de nodige flexibiliteit naar
concrete realisatie mogelijk te maken is het niet
aangewezen om deze exact aan te duiden op het
grafisch plan.

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

SO

Toelichting

artikel 7. Zone voor stationsomgeving –
stationsplein
Gebiedscategorie

Zone voor
stationsomgeving

"Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen",
cfr. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.2.3. §2. 9°

§1 Bestemming
Het gebied is bestemd voor
 spoorinfrastructuur,
 spoorgerelateerde activiteiten,
 openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen,
 personeelsintensieve en bezoekersintensieve activiteiten,
 stedelijk wonen
 kantoren en diensten
 openbare groene en verharde ruimten.
Ook aan het wonen verwante voorzieningen zoals
 winkels voor dagelijkse aankopen,
 horeca,
 toeristische logies
 kleine bedrijven,
 private nutsvoorzieningen en diensten,
 sociaal-culturele inrichtingen
 recreatieve voorzieningen
zijn mogelijk voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke
omgeving.
Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in het
gedrang brengen zijn in dit gebied eveneens alle werken,
handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het
functioneren of aanpassing van spoorinfrastructuur en
aanhorigheden.

dienst ruimtelijke ordening

Binnen deze zone wordt de realisatie van het
strategisch masterplan voor de stationsomgeving
Tienen beoogd.
Alle activiteiten die nodig zijn voor een optimale
organisatie van het openbaar vervoerknooppunt zijn
toegelaten binnen deze zone.
Met name een busstation, onderdoorgangen onder
de spoorbundel
en fietsenstallingen kunnen
gerealiseerd worden in uitvoering van het
strategische masterplan.
De pendelparkings worden gebundeld ten zuiden van
de spoorlijn, om een kwalitatieve verdichting aan de
noordzijde mogelijk te maken.
Er wordt een verweving tussen personeelsintensieve
activiteiten, bezoekersintensieve activiteiten en
wonen beoogd.
Voorbeelden van personeelsintensieve activiteiten
zijn: kantoren, dienstverlening, congresfaciliteiten.
Voorbeelden van bezoekersintensieve activiteiten
zijn: voorzieningen met loketfunctie, museum,
bioscoop, (bus)station.
Voorbeelden van openbare en private nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen zijn: scholen, , rust- en
verzorgingsinstellingen,
openbare
diensten,
elektriciteitscabines, tramhaltes en busstations,
parkeerplaatsen, installaties voor waterzuivering ...
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Toelichting
Onder aanhorigheden van spoorinfrastructuur wordt
onder andere verstaan:
Spooruitrustingen zoals sporen, bovenleidingen,
seininrichting, kabelwerken, alle grond- en
kunstwerken voor de realisatie van de dragende
structuur, alle gebouwen en andere constructies, met
noodzakelijke toegangswegen, die verband houden
met het onderhoud en de exploitatie van de spoorlijn
zoals
tractie-onderstations,
sectioneerposten,
seinposten, onderhoudsplatformen, dienstlokalen,
communicatie, alle toegangs- en langswegen ten
behoeve van onderhouds- en veiligheidsdoeleinden,
alle voorzieningen op het gebied van veiligheid en
eventuele ventilatie zoals evacuatieschachten,
afsluitingen,
ventilatie-uitrustingen,
de
infrastructuren voor de afwatering van de
spoorbedding zoals grachten, duikers, pompstations.
Parkings ten behoeve van reizigersvervoer en/of
personeel vallen hier niet onder

§2 Inrichting
ALGEMENE INRICHTINGSBEPALINGEN
Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor nieuwbouw
en verkavelingsvergunningen moeten vergezeld zijn van een
samenhangende inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor
verdere ordening van de zone waarbinnen de aanvraag gelegen is.
Daarbij verantwoordt de inrichtingsstudie de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan de plandoelstellingen van dit PRUP:
 De uitbouw van een multimodale stationsknoop: het station van
Tienen en zijn directe omgeving worden uitgebouwd tot een
multimodale stationsknoop, met prioritaire aandacht voor de
multimodale bereikbaarheid, de vlotte overstapmogelijkheden
tussen de diverse modi en het comfort van de gebruikers van de
diverse modi.

dienst ruimtelijke ordening
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 Herstructurering van de publieke ruimte en de infrastructuur,
met als doel het verbeteren van de landschappelijke structuur
en de belevingswaarde van de stationsomgeving, de ecologische
kwaliteit in de ruime omgeving, de relatie tussen de
stationsomgeving en de zuidelijke woonwijken, de
representativiteit van de nieuwe ontwikkelingen
 Realisatie van een gemengd stedelijk programma
De gemeente kan voor een deel of delen van dit gebied een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan opmaken ter verfijning van de
bepalingen van deze zonering in het provinciale ruimtelijk
uitvoeringplan.
In dat geval - na goedkeuring van dit gemeentelijk ruimtelijke
uitvoeringsplan - vervalt de verplichting tot opmaak van een
inrichtingsplan voor die delen van het plangebied waarop het
gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan betrekking heeft.
Naast een toetsing aan voormelde plandoelstellingen en verdere
bijzondere bepalingen, zal een aanvraag voor een vergunning ook
worden beoordeeld rekening houdend met de goede plaatselijke
ruimtelijk ordening, en het functioneren binnen het stedelijk
weefsel, met bijzondere aandacht voor:
 de relatie met het (te realiseren) publieke park in de Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden. of binnen de Zone voor
stationsomgeving zelf, vooral wat betreft het optimaal benutten
van dergelijk park als verbindende publieke ruimte in het
stedelijk weefsel en als woonomgevingskwaliteit
 de architecturale kwaliteit en esthetiek van de voorgestelde
ontwikkelingen, vooral wat betreft de na te streven samenhang
in vormfamilie, materiaalgebruik en het kleurenpallet van de
verschillende gebouwvolumes, de maatvoering van publieke en
private buitenruimten, en de inrichting van de niet-bebouwde
verharde en niet-verharde terreingedeelten
 de kwaliteit als stedenbouwkundig afgewerkt geheel van elke
fase, bij een gefaseerde ontwikkeling
 de verdichting van het stedelijke weefsel, de benutting van de
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Toelichting
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beschikbare ruimte in meerdere bouwlagen en de verhouding
tussen gebouwde oppervlakte, kwaliteitsvolle publieke
buitenruimte en louter functionele parkeerruimte.
 het mobiliteitsprofiel van de ontwikkeling, de impact op het
functioneren van het wegennetwerk en de maatregelen om het
gebruik van alternatieven voor autoverkeer te stimuleren
 de ontsluiting van de ontwikkeling naar het netwerk van fietsen voetgangersvoorzieningen en openbaar vervoershaltes
 de harmonische inpassing t.o.v. de aanpalende bebouwing en
niet-bebouwde ruimtes
 de sociale controle van het publieke domein, de hinderaspecten
ten opzichte van en de privacy van bewoners in en om het
plangebied, en de gebruikelijke comforteisen..

Toelichting

SPECIFIEKE INRICHTINGSBEPALINGEN:
Het stationsgebouw en het dienstgebouw (voormalig postgebouw)
vormen samen met de architecturaal waardevolle bebouwing rond
het stationsplein een stedenbouwkundig samenhangend geheel. Het
behoud van het historisch patrimonium staat voorop en de
cultuurhistorische aspecten van de gebouwen en omgeving zijn
richtinggevend. Binnen deze context moet er de ruimte blijven om
deze gebouwen op een hedendaagse manier zijn karakteristieke
uitstraling terug te geven. Het verbouwen, met inbegrip van
beperkte afbraak, van deze gebouwen is dus mogelijk, maar steeds
met respect voor hun culturele, historische en/of esthetische
waarde. Volledige herbouw is uitgesloten. Aanpassingen aan deze
gebouwen dienen te kaderen binnen een globale visie op het
stationsplein, waarbij de initiële symmetrische opbouw van het
stationsgebouw en het stedenbouwkundig plan richtinggevend zijn.

dienst ruimtelijke ordening

Voor de omgeving van het stationsgebouw, het
voormalige postgebouw en de achterliggende kleine
pendelparking,
voorziet
het
masterplan
stationsomgeving een ontwikkeling van een
gemengd programma van gemeenschapsfuncties,
wonen, handel en/of horeca.
De voorschriften bieden voldoende waarborgen voor
het behoud van de culturele, historische en/of
esthetische waarde van de bestaande bebouwing
(het stationsgebouw en het dienstgebouw) in
samenhang met hun omgeving (ensemblewaarde).
De globale visie op het stationsplein betrekt het plein
aan de kant van het busstation op een
gelijk(w)aardige manier. Ongeacht de realiteitszin
ervan (het huidige busstation zou daardoor moeten
verdwijnen) is het mogelijk om op termijn een
gebouw als tegenhanger van het postgebouw op te
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De bebouwing op en aansluitend bij de bestaande pendelparking (op
perceel 44B3 en aangrenzende) versterkt de aanwezige woonfunctie
en zorgt voor een ruimtelijke begrenzing van het stationsplein.
Eventuele stationsgerelateerde functies worden gericht naar het
busstation. De volumewerking van de bebouwing houdt rekening
met de schaal van de omliggende woongebouwen in de
Zijdelingsestraat en Spikdorenstraat.

Toelichting
trekken (Dit voorstel komt voort uit een advies van
het agentschap Onroerend Erfgoed).

Het masterplan voorziet op de huidige pendelparking
aan stadszijde een overwegend woonprogramma.
Het masterplan voorziet een bebouwing geclusterd in
drie groepen gebouwen rond een semipublieke
ruimte en met de noodzakelijke bufferruimte naar de
aangrenzende bebouwing.
De bestaande kroonlijsten in de Zijdelingsestraat
worden als referentie genomen. Ter hoogte van het
busstation zijn extra bouwlagen toegelaten.

Situering perceel 44B3
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
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Toelichting

WO
Stedelijk
woongebied

artikel 8. Stedelijk woongebied
Ijzerenweg
Gebiedscategorie
"Wonen",
cfr. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.2.3. §2. 1°

§1 Bestemming
Het gebied is bestemd voor
 stedelijk wonen,
 openbaar groen en verharde ruimten
 en aan wonen verwante voorzieningen.
Onder aan het wonen verwante voorzieningen worden verstaan:
 kleine bedrijven,
 diensten,
 openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen,
 socio-culturele voorzieningen
 en recreatieve voorzieningen.

§2 Inrichting
SPECIFIEKE INRICHTINGSBEPALINGEN
De invulling van het gebied wordt afgestemd op de inrichting van de
aanpalende woonzone.
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Het strategisch masterplan bevat geen uitgesproken
visie voor deze percelen. Deze herbestemming heeft
louter tot doel een op termijn onnuttige
bestemming
als
zone
voor
gemeenschapsvoorzieningen te vermijden. De keuze
om hier een woonbestemming te voorzien sluit aan
bij de onmiddellijke omgeving.
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GA
Zone voor gemengde
activiteiten Zijdelingsestraat

Toelichting

artikel 9. Zone voor gemengde
activiteiten – Zijdelingsestraat
Gebiedscategorie
"Bedrijvigheid",
cfr. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.2.3. §2. 2°

§1 Bestemming
Het gebied is bestemd voor de verweving van
 stedelijk wonen,
 grootschalige detailhandel,
 horeca en toeristische logies,
 personeels- en/of bezoekersintensieve diensten,
 openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen,
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten :
 op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie;
 onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in het
gedrang brengen zijn in dit gebied zijn eveneens alle werken,
handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het
functioneren of aanpassing van spoorinfrastructuur en
aanhorigheden.

Vandaag kent deze zone reeds een sterke
aanwezigheid van grootschalige kleinhandel
(Colruyt, Dreamland, Dreambaby, Brantano)
gemengd met bedrijvigheid en kantoren
(Bedrijvencentrum Tienen)
Het doel van het plan is om de bestaande clustering
van grootschalige kleinhandel te versterken en
uitbreidingsruimte te geven om een herstructurering
mogelijk te maken. Het plan streeft er naar om deze
zone duurzaam te integreren in het stedelijk weefsel.
Hierbij worden geen centrumverarmende activiteiten
toegelaten.

§2 Inrichting
ALGEMENE INRICHTINGSBEPALINGEN
Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor nieuwbouw
en verkavelingsvergunningen moeten vergezeld zijn van een
samenhangende inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor
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Een door de deputatie goedgekeurd strategisch
masterplan en/of inrichtingsplan kan worden
beschouwd als de gevraagde inrichtingsstudie.
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verdere ordening van het gebied.

Toelichting

Daarbij verantwoordt de inrichtingsstudie de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan de plandoelstellingen van dit PRUP:
 De uitbouw van een multimodale stationsknoop: het station van
Tienen en zijn directe omgeving worden uitgebouwd tot een
multimodale stationsknoop, met prioritaire aandacht voor de
multimodale bereikbaarheid, de vlotte overstapmogelijkheden
tussen de diverse modi en het comfort van de gebruikers van de
diverse modi.
 Herstructurering van de publieke ruimte en de infrastructuur,
met als doel het verbeteren van de de landschappelijke
structuur en de belevingswaarde van de stationsomgeving, de
ecologische kwaliteit in de ruime omgeving, de relatie tussen de
stationsomgeving en de zuidelijke woonwijken, de
representativiteit van de nieuwe ontwikkelingen
 Realisatie van een gemengd stedelijk programma
Naast een toetsing aan voormelde plandoelstellingen en verdere
bijzondere bepalingen, zal een aanvraag ook worden beoordeeld
rekening houdend met de goede plaatselijke ruimtelijk ordening, en
het functioneren binnen het stedelijk weefsel, met bijzondere
aandacht voor:
 De complementariteit met de binnenstedelijke handelskern: het
vermijden van leegstand en verkrotting in de binnenstedelijke
handelskern, de relatie van het project met het door de stad
gevoerd kernversterkend beleid en het effect van het project op
de levendigheid in de binnenstedelijke handelskern.
 De architecturale kwaliteit en esthetiek van de voorgestelde
ontwikkelingen, vooral wat betreft de na te streven samenhang
in vormfamilie, materiaalgebruik en het kleurenpallet van de
verschillende gebouwvolumes, de maatvoering van publieke en
private buitenruimten, en de inrichting van de niet-bebouwde
verharde en niet-verharde terreingedeelten.
 De kwaliteit als stedenbouwkundig afgewerkt geheel van elke
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Complementariteit
met
de
binnenstedelijke
handelskern wordt nagestreefd.
Het college van burgemeester en schepenen kan bij
de
beoordeling
van
stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen
voor
grootschalige
detailhandelszaken rekening houden met volgende
ruimtelijke en maatschappelijke criteria:
 het vermijden van leegstand en verkrotting in de
binnenstedelijke handelskern
 de relatie van het project met het door de stad
gevoerd kernversterkend beleid
 het effect van het project op de levendigheid in
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fase, bij een gefaseerde ontwikkeling.
 De benutting van de beschikbare ruimte in meerdere
bouwlagen en de verhouding tussen gebouwde oppervlakte,
kwaliteitsvolle publieke buitenruimte en louter functionele
parkeerruimte.
 Het mobiliteitsprofiel van de ontwikkeling, de impact op het
functioneren van het wegennetwerk en de maatregelen om het
gebruik van alternatieven voor autoverkeer te stimuleren
 De ontsluiting van de ontwikkeling naar het netwerk van fietsen voetgangersvoorzieningen en openbaar vervoershaltes
 De harmonische inpassing t.o.v. de aanpalende bebouwing en
niet-bebouwde ruimtes
 De sociale controle van het publieke domein, de hinderaspecten
ten opzichte van en de privacy van bewoners in en om het
plangebied, en de gebruikelijke comforteisen.

Toelichting
de binnenstedelijke handelskern
 de mobiliteitsaspecten van het project.

SPECIFIEKE INRICHTINGSBEPALINGEN
Bebouwing



Ter hoogte van bestaande bebouwing op de grens van de zone,
wordt aangesloten op de bouwhoogte en dakvorm van deze
bebouwing.
Enkel publiciteit met betrekking tot de bedrijfsvoering op het
perceel is toegelaten en dient maximaal geïntegreerd in de
globale architectuur van de gebouwen.

Niet-bebouwde ruimte




De ontsluiting
detailhandelszaken
Grijpenwegstraat.
Leuvenselaan.
Voor grootschalige

voor autoverkeer van grootschalige
binnen de zone wordt gericht naar de
Er kan niet ontsloten worden op de
detailhandel geldt dat het parkeren voor
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Het plan streeft naar een globale ontsluiting van de
zone naar de Grijpenwegstraat. Overeenkomstig de
aanbevelingen van de plan-MER wordt deze zo ver
mogelijk van het kruispunt met de N3 ingeplant. Om
conflicten tussen in- en uitrijdend autoverkeer
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werknemers en bezoekers in het gebied wordt gegroepeerd.
Deze worden inpandig of als groene parkingzones aangelegd
met een voldoende hoogstammig groen;
 Het waterbeheer (opvang, buffering, afvoer) moet bestudeerd
worden op het niveau van de gehele zone.

Toelichting
maximaal te vermijden worden beperkingen
opgelegd aan detailhandelszaken. Het plan streeft
ernaar dat de toegangen van de detailhandelszaken
dienen op een interne ontsluiting aangesloten.
Het parkeren voor de detailhandelscluster wordt
maximaal
gebundeld.
Voor
de
overige
bestemmingen geldt artikel 3 Algemeen artikel
inzake parkeerbehoeften

§3 Beheer
Het beheer van de individuele grootschalige
kleinhandelsvestigingen en clusters van grootschalige
kleinhandelsvestigingen omvat voldoende waarborgen opdat
winkelunits met een bruto bebouwd oppervlak van 650 m² of
minder geen textiel, schoenen, lederwaren, accessoires,
ontspannings- en vrijetijdsartikelen en papierwaren verhandelen.
Vergunde winkelunits kunnen niet verder worden opgedeeld.
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Toelichting

artikel 10. Ontsluiting gemotoriseerd
verkeer (Indicatief)
ontsluiting
gemotoriseerd
verkeer
(overdruk)

Gebiedscategorie

Voor de zone in overdruk is de gebiedscategorie van
de onderliggende bestemming van toepassing.

niet van toepassing

§ 1 Bestemming
Binnen de zonering is door middel van een pijl de plaats

Deze aanduiding in overdruk is van toepassing op:
 de verplichte ontsluiting van de zone voor
kleinhandel I naar de Grijpenwegstraat

aangeduid waar de interne ontsluitingsinfrastructuur voor
gemotoriseerd verkeer (auto, vrachtwagen, ...) op het hogere
wegennet aantakt.
Specifiek zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing op:
 de verplichte ontsluiting van de zone voor kleinhandel I naar de
Grijpenwegstraat, in geval van herontwikkeling of
herorganisatie van het gebied
Toegelaten handelingen en activiteiten zijn:
 aanleggen of herstellen van openbare wegenis, aanhorigheden,
nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair.
Alle overige constructies zijn verboden.
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Deze bepaling is niet van toepassing op
vergunningsaanvragen
voor
beperkte
verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden
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Toelichting

artikel 11. Openbare wegenis (Indicatief)
Gebiedscategorie
openbare wegenis
(overdruk)

niet van toepassing

§1 Bestemming
De tracés zijn bestemd voor de aanleg en onderhoud van openbare
wegenis.
Deze wegen voor lokaal verkeer moeten op de aangeduide assen
ingeplant worden met een maximaal mogelijke afwijking van 10m
langs weerzijden van de as. De breedte van de te ontwerpen
verkeersinfrastructuur (nieuwe rooilijn tot nieuwe rooilijn) moet
minimaal 6 m bedragen.

§2 Inrichting
Toegelaten handelingen en activiteiten zijn:
 aanleggen of herstellen van openbare wegenis, aanhorigheden,
nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair.
Alle overige constructies zijn verboden.
Voor de aangeduide wegenis dienen in uitvoering van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan, voor zover dit nog niet gebeurd is, rooilijnplannen
te worden opgemaakt. In de aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning voor wegeniswerken dient gerefereerd aan en verwezen
naar de geldende rooilijnplannen.
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Deze aanduiding in overdruk is van toepassing op:
 de Zijdelingsestraat en de aansluiting op de
Vierde Lancierslaan

2. Parkeernormen
In overeenstemming met artikel 3 e) van de stedenbouwkundige verordening van de Stad Tienen op het
aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg, gelden binnen dit
plangebied volgende afwijkingen:
 de parkeerplaatsen voor auto’s moeten voorzien worden binnen de bestemmingszone waar
het gebouw wordt voorzien
 de fietsenstallingen moeten voorzien worden op het bouwperceel zelf waarop het gebouw zal
komen, of in het gebouw. De stalling moet gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf het openbaar
domein d.w.z. zonder door woon- of bureelgedeelten van het gebouw te gaan. De vrije breedte
van de toegangsweg tot de berging moet min 0,90m bedragen.
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Bestemming
Woongelegenheden

Aantal volgens PRUP (afwijkingen ten opzichte van verordening stad
Tienen aangegeven in vet)
Normering:
- Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per woongelegenheid (ongeacht de
omvang)
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende woongelegenheid
(ongeacht de omvang)
- minimum fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per slaapkamer, met een
minimum van 2
Normering voor sociale woningen:
- Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per woongelegenheid (ongeacht de
omvang)
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende woongelegenheid
(ongeacht de omvang)
- minimum fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per slaapkamer, met een
minimum van 2
Normering voor serviceflats:
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 3 serviceflats
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende schijf van 3 serviceflats
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per 1 serviceflats
Normering voor woon- en zorgcentra voor bejaarden:
- Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 4 kamers
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende schijf van 4 kamers
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per 3 kamers

Handelsgebouwen
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Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking:
zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
a) Winkels evenals cafés, restaurants, herbergen, dokterspraktijken,
tandartspraktijken, apotheken, kinesitherapeuten en dergelijke.
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf van 75 m2
vloeroppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende begonnen schijf van 75
m2
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen
schijf van 50m2 vloeroppervlakte
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Industriële en
ambachtelijke
gebouwen, remises
voor trams, autobussen
en taxi’s

Kantoorgebouwen

Autoherstelplaatsen

Hotels
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Vrijstelling:
- indien de ruimte beperkt wordt tot maximum 250m² is er geen
parking of fietsenstalling nodig voor deze bestemming
b) Warenhuizen voor groot- en kleinhandel
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf van 25 m2
vloeroppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende begonnen schijf van 25
m2
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen
schijf van 50m2 vloeroppervlakte
Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking:
zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
Normering:
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf van 100m2
bedrijfsoppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende, begonnen schijf van
100m2 bedrijfsoppervlakte.
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen
schijf van 200m2
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf van 150m2
vloeroppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende begonnen schijf van
150m2 vloeroppervlakte
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen
schijf van 50m2
Vrijstelling:
- indien de ruimte beperkt wordt tot 250m² is er geen parkeerplaats
nodig voor deze bestemming
Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking:
zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
Normering
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf van 50m2
bedrijfsoppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende, begonnen schijf van
50m2 bedrijfsoppervlakte.
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per schijf van 3 hotelkamers, voor het
gedeelte kamers
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende begonnen schijf van 3
hotelkamers voor het gedeelte
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Schouwburgen,
bioscopen,
concertgebouwen

Ziekenhuizen en
klinieken

Onderwijsinrichtingen

Gebouwen bestemd
voor kamers, optrekjes,
waarbij gebruik wordt
gemaakt van
gemeenschappelijk
sanitair en/of
kookgelegenheid

kamers.
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per schijf van 5
hotelkamers
Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking:
zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
- Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf van 10 zitplaatsen
- Verbouwing: 1. parkeerplaats per bijkomende, begonnen schijf van
10 zitplaatsen.
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen
schijf van 10 zitplaatsen
Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking:
zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 4 patiëntenbedden
- verbouwing: 1 parkeerplaats per 4 bijkomende patiëntenbedden
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen
schijf van 4 patiëntenbedden
Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking:
zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
Normering:
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per klaslokaal vermenigvuldigd met
volgende coëfficiënten:

- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per drie kamers
- verbouwing: 1 parkeerplaats per drie bijkomende kamers
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per kamer

Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking:
zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
dienst ruimtelijke ordening
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Sportzalen

Sportterreinen

Kinderopvang

- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 50m2 vloeroppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende schijf van 50m2
vloeroppervlakte.
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen
schijf van 50m2
Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking:
zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 100m2 nodige terreinoppervlakte
(d.w.z. inclusief de verplichte randzone)
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende schijf van 100m2 nodige
terreinoppervlakte.
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen
schijf van 100m2
Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking:
zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per schijf van 10 kinderen
- verbouwing: 1 parkeerplaats per schijf van 10 bijkomende kinderen
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per begonnen
schijf van 50 m2
Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking:
zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
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3. Op te heffen bepalingen
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied volgende voorschriften opgeheven:
 de voorschriften van het gewestplan Tienen-Landen (KB 24/03/1978 en latere wijzigingen)
 het BPA 'Zijdelingsestraat', MB 19/06/1991 en latere wijzigingen. (de delen van het BPA die buiten
de perimeter van het PRUP vallen, blijven onverkort van toepassing)
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4. Grafisch plan
zie bijlage
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