GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING HOUDENDE BEPALING VAN VOORSCHRIFTEN VOOR HET
PLAATSEN VAN SCHOTELANTENNES.
Artikel 1:
Niemand mag zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen op het grondgebied van de Stad Izegem schotelantennes plaatsen.
Artikel 2:
Het plaatsen of aanbrengen van schotelantennes is onderworpen aan en dient te beantwoorden
aan de volgende voorwaarden:
2.1. Plaatsing is enkel toegelaten wanneer de schotelantenne geen deel uitmaakt van het
straatbeeld.
Onder ‘deel uitmakend van het straatbeeld’ wordt verstaan:
- voortuinstroken;
- zijtuinstroken vanaf de voorbouwlijn tot aan de helft van de diepte van het
hoofdgebouw;
- de totaliteit van het gebouw tot aan de helft van de diepte van het hoofdgebouw
Maken ook geen deel uit van het straatbeeld:
- antennes geplaatst op meer dan 20 m voorbij de rooilijn.
2.2. Bijkomende voorwaarden:
- de schotelantenne mag op geen enkel punt de gemeenschappelijke
perceelsgrens met het buurperceel overschrijden;
- bij plaatsing op het achterdakvlak van de woning mag geen enkel onderdeel van
de schotelantenne zich bevinden boven het denkbeeldig vlak buiten het
verlengde van het voorste dakvlak.
Artikel 3:
Bij de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen voor het bouwen van
appartementsgebouwen zal opgelegd worden dat bekabeling voorzien wordt zodat ieder
appartement kan aansluiten op één centrale schotelantenne of op een centrale groep van
schotelantennes.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan aan de voorwaarden van
deze verordening. Ze doet dit met een gemotiveerde beslissing.
Het college kan, niettegenstaande de constructie in overeenstemming is met de bepalingen van
dit reglement, de vergunning toch weigeren op basis van strijdigheid met de goede ruimtelijke
ordening, van esthetische overwegingen, van mogelijke hinder voor de naburen … .
Artikel 5:
De vergunningsaanvraag gebeurt volgens de modaliteiten bepaald besluit van de Vlaamse
regering van 28 mei 2004, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 december
2005, 23 juni 2006, 29 mei 2009 en 3 juli 2009.
Artikel 6:
De inbreuken op de bepalingen van onderhavige bouwverordening worden gestraft zoals
bepaald in de artikel 6.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

