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regelende de bestemming van de gronden, welke zijn be-

pen in het plan van ultbreiding in onderdelen voor
het dorp lnlinterswiJk.

In deze verordenlng wordt verstaan onder:
a. þ,et plan; het plan van uitbrelding iry'onderdeten

voor het dorp lrlinterswiJk;
b. bebouglnesstrogk: het op de kaart door rooiliinen be-

grensde gebied, waarbinnen in het alge-

i:;",:"Hi'':iË"å:" :ïå: :'i3i"ü'Tå"i:"' 
-

toege staan;
c. winkel: een verkoopruimte' .v¡aal'onder mede wordt

verstaan, café, opslagruimte, garage en
andere naar het oordeel van burgemeester
en wethouders daarmede gelijk te stellen
inrichtingen;

d. amb-a-chte1i.ìke bedri.lver.r: al dan niet bfJ een woning
behorende werkplaatsen voor de uitoefe-
ning van een ambacht, alsmede pakhuizen,
laboratoria en andere naar het oordeel
van burgemeester en wethouders daarmede
geIiJk te stellen bedrijfsruimten;

e. hooqle¡ hoogtemaat ten opzichte van het peil
(¿.i. de bovenkant afgewerkte begane-
grond vloer);

f. aanwl.isbaar verkavelde ter{einqn: terreinen, hoogstens
17 m. breed, die ten t{de van de vast-
stelting van deze verordening begrensd
worden door bot¡¡¡percelen, waarvan de be-
bouwlng maxlrnaal ! m. van de betreffende
erfscheidlng ls verhriJderd en zelf een
geringere breedte hebben dan in artikel
B 7 ten aanzien van de verschillende
soori,¿n van bebouwing is voorgeschreven.

ArtÍkel A 2.
1. be voorgevelhrreedte van aaneengebouwde woningen wordt

aan de aangebourvde zijde gemeten tot aan het hart
van de schefdlngsmuur.

I
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2. De afstand biJ onderling niet-evenwiJdige zijgevels

of scheidingsmuren wordt gemeten d'aar waar d'eze af-
stand het kleinst is.

1. De afstand van zijgevel tot zlJerfseheiding en de

breedte van het bouwpereeel worden Ìn de bebouwings-
strook gemeten d.aar waar deze afstand het kleinst
is.

4. Oe inhoud van een woning wordt boven de begane
grondvloer gemeten langs de buitenzljde van de orn-

trekmuren en de bovenkant van het dakbesehot'
5. De goothoogte wordt gemeten van de bovenkant van het

boeiboord tot aan de bovenkant van het afgewerkte
terre in.

-1
Hoofdstuk B: l¡'looqbestemminEen.

Arttkel B 1,
Op de voor |tgesloten bebouwingtt bestende grond.en mogen
woningen worden gebouwd, welke met de voorgevel op de
voorgevelrooilijn, aan één ziJde op een ziJerfscheiding
en aan de andere zijde hetziJ op de zijerfscheiding het-
zlj tenminste één meter en ten hoogste twee neter van de
zÍ j erfscheiding worden geplaatst.
Artikel B 2.
op de voor tthalf-open bebouwlng 2de klasil bestenxle gron-
den mogen woningen worden gebouwd, hetziJ vrijstaand, het-
zij in blokken van ten hoogste I woningen.

Artlkel B f.
Op de voor tthalf-open bebouwing l-ste klasrr bestend.e gron-
den mogen woningen worden gebouwd, hetzij vriJstaand,het-
zij in blokken van ten hoogste 4 woningen.

Artiket-3 4.
Op de voor ftopen bebouwingrt besterde gronden mogen wo-
nlngen worden gebouwd, hetzij vrijstaand, hetzij twee
aaneen.

Artikel B 5.
Op de voor ilverspreide bebouwingtr bestemde gronden mo-
gen uitsluitend vrljstaande woningen worden gebouwd.

-^aArf]-Kel lJ o.
Gã" rñ-lsemi-agrarÍsche bebouwingtt bestende gronden
mogen vrijstaande woningen worden g:bouwd met de daarbij
behorende stal- en schuurrulmten, welke een uitgespro-
ken agrarisch karakter moeten bezttten.
Ar!!-kel B 6-I.
Op de voor ftetagebouwtr bestende gronden mogen wonlngen
worden gebouwd in tenmÍnste twee en ten hoogste vier
woonlagen.

Artikel B 7.
Aan de bestemmingen, welke genoemd ziJn in de artlkelen
B I tot en met B 6 worden nader de eisen gesteld, welke
ln de volgende tabel zíjn veraeld:

J
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I ÏI III V VTI VIIT IX
gesloten

half-
open 2

half-
open 1

open

verspreid I

10
t7

24'50
t2

t8.50
45
5r.50
5B

10
L7
25
tt
L7
co

40

ericht, rnet
nlmmer mee

ien ver-
dan twee

r
TÏlo

minlmum inhoud. per woning in mJi
mlnimum afstand van d.e ziJgevet tot de zij-erf-
scheiding
minimum gevelbreedte voor elke woning
mlnlmum afstand tussen voor - c.q. achtergevel van
een blok etagewoningen tot het dÍchtstbijzijnd.e 

.

bouwblok.

Ar$iker B B.
r. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd. toe te staan,

dat op de open ruimte achter d.e voor bebouwlng vol-
gens de artikelen B I tot en met B ! bestemde gron-
den nsrrngeþggr,,rtJes worden opg
stanäã@-ããl per woniñe

t
2

3
4

5
6
7
x

I
¿

1
4

T
-C

L.25
L,75
2.25
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

L.25
L.75
2.25
2,75
6

6

6
L2
18'50
)q

3L.50
38
44'50
5r
6
L2
L9-
26

7

lu

7.50
12'5o
24.5o
32
38.5o
45
51.50
5B

7.5o
L2,50
25
1t
L7
26

40

B

B

B

B

B

B

B
a

ÏII
IV

275
275
a.ELIJ

275

450
450

45o

12
L2
12
T2

I4
r4

I4

d

nevengebouwtjes
bebouwingsstrook tezamen æen Erotere

tcre hoogte dan J me

aanwezig mogen zÍ n, welke buiten de

semi-asra- -
riuorr-"-- I - 4oo

I AantaL woningen aanéén
fI minimum inhoud per woning ln mJ
III minimum afstand van de zijgevel tot de zijerf-

scheiding in meters
IV minimum breedte van het bouwperceel in meters
V minirnum gevelbreedte in meters
VII minimum breedte van aanwÍjsbaar verkavelde terret-

nen in meters
VIII minlmum oppervlakte van het bouwperceel in m2
IX afstand tussen voor- en achtergevelrooilijn, voor

zover op de kaart nret anders aangegeven.

Artikel B-7 1.
Aan de bestemrning, genoemd in artiket B 6-1, worden
nader de eisen gesteld, welke hieronder zijn vermeld:

I II II] IV
etagebouw 22! I meter 6.! meter bi.j 2 woonlagen

per üroon- 2O m.
laag bij 7 woonlagen

oppervlakte dan
20 nA en geen gro ter, gemeten

2. Het bepaalde in artikeL ZO, tweede lid
tot de gootlijst, mogen hebben

,Pvan de
verordenÍng voor de gemeente lrlinterswi Jk, is voor
het gebied, waarvoor het uftbreid.ingsp lan in onder-
delen voor het dorp hlinterswijk geld.t, niet van toe-

. .paosing voor de bebouwing votgeng d.e artikelen B Itot en met B 5.
t. Tn afwfjking van het bepaalde in het eerste lid. kun-

nen burgemeester en wethouders toestaan, d.at ten be-
hoeve van de bouw van gaïages de maximum toelaatbare
oppervlakte van 20 nP. e-q1åglggþ wordt overschred.en,
mits het door dit artlkel gediend.e belang nj.et in i,.uru 3'i,merkbarq mate wordt geschaad. ,Ë

Artikel B Q. r\*xa^
Achter de achtergevelrooillJn mag per woning een uit-
bouw wo,rden gemaakt, mits de oppervlakte maximaal L/5
van de oppervlakte van de wonlng bedraagt, d.e breedte
maximaal J meter (buftenwerks gemeten) en de hoogte,gemeten tot de gootlijst, maximaal J meter i.s.
Artikel B IO.
1. Burgemeester en wethouders ziJn bevoegd. toe te staan,

dat op de open ruimte achter de bebouwlngsstrook,
waarin de bouw van winkels en,/of ambachteliJke be-
drljven ls toegestaan, per bedriJf een gebouwtJe,

L6

r.o n e ¿\ )-J .8,
qr

Þ

30 m.biJ 4 wooniagen
4o m.
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bestemd. voor ds uitobfening,van dat bed::ijf tuÒrdt
gebouwd, mits de oppervlakte:niet groter iS tlan 50
m2 en de hoogte, gemeten

tot de gootlijst, maximaat 4 meter is.
2. Waar de bouw van rrwinkelsrr en rrambachtetijke bedrij-

venrt is toegelaten, mag d.e achtergevelrooilijn met
maximaal J meter worden overschreden.

Artikel B IJ.
Op de voor rrwerkplaatsenrt bestemde gronden mogen ge-
bouwen zonder verdieping worden gðcnwd., mits niet ter
bewoning of voor agrarisch gebruik dienend.e.

ArtikeÌ B 11-I.
Op de voor |tgaragesilbestende grondeq mogen gebouwtjes
zonder verdieping worden gebouwd, d'ienende voor de stal-
ling van motorvoertuigen.
Arti ke B 12.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd toe te staan, c.q.
te eisen, dat de bebouwingsstrook plaatselijk naar ach-
teren wordt verschoven over een afstand van maximaal
2.lO meter.

nrlrtce.f e lä
Burgemeester en wethouders ziJn bevoegd in de vorm en de
grenzen van de bebouwlngsstroken geringe wiþging aan
te brengen, indien dit noodzrkelljk is om een behoor-
Iijke bebouwing te bewerkstelligen.
ArtÍke B 14.
r- Burgemeestef en wethouders kunnen afwiJking toestaan

van de in de kolommen II, III, en VI van artikel B /
opgenomen eÍsen, indien een d.oelmatige bebouwing
dit vordert en/of het belang, d.at door deze dsen
wordt gediend, niet wordt geschaad.

2. Burgemeester en wethouders kunnen bovendien afwiJking
toestaan van de 1n de kolommen f, IV en V van artikel
B 7 opgenomen eisen, echter alleen ten behoeve van
bijzondere woonvormen, bijv. bejaardenwoningen, en
voor woningen, welke ter voorziening in een bijzondere
behoefte worden opgericht.

7. Yan de in het eerste en tweede lid opgenomen bevoegd-
heid kan eerst gebruik word.en gemaakt, nadat de
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belanghebbenden bij aangrenzende en nabÍjgelegen gron_den en,/of opstallen van het voornemen hiertoe schrifte-Iijk in kennis zijn gesteld en door hen geen bezwarenzijn gemaakt tegen het toestaan van de gãvraagde
afwijkingen.
Het dpsbetreffende besluit van burgemeester en wethou-oers $ehoeft de goedkeuring van de gedeputeerde staten.

Artikel B 15.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de minimum'in-
houd, behorende bÍj de bebouwing volgens artiket B Jte verminderen tot ZZ5 m3 minimaal, voorzover de bouw-
stroken op de kaart zijn voorzien van een aïcering van1 rode lijnen evenwijdig aan de voorgevelrooÍlijn.
Artikel B 16.
Ter plaatse waar de bouwstroken voor tropen bebouwingrlzijn voorzien van een dubbele oranje arãering, is uit_sluitend de bouw van bungalows, één hoog en met een
bebouwde oppervlakte van tenminste lr1;- n2, toegestaan.
Op deze bouw is niet van toepassing het gestelãe in de
kolommen II en V van artikel B f.

r

I

Art i ke'l B 17.
Op gronden, bestemd voor tttuin en erfil, mag behoudens
het bepaalde in de artikeren B 8 tot un *"i B 12 niet
worden gebouwd.

I



-

-B-
Lloo,fd.stuk C-: Industrie-bestemmineeS'

Artlkel C- l.
iñ, dffi;;-ïbestaande industriel bestemde gronden mo-

gen gebouwen met- een uitgesproken industrieel karakter

ior¿ãn gebouwd, welke niet ter bewoning en niet voor

ugtuti=õk gebruik dienen, echter uitsluitend ten be-

hoeve van de op deze gronden aanwezige Índustrieän'

Artikel C 2,
iñ;d" ;;ãe I'industriet' bestemde gronden rnogen ge-

bouwen met een uitgesproken industrieel karakter wor-

ãàn g"norrwd, welke niet ter bewoning en niet voor a-

grarisch gebruik d'ienen'

Artikel C f.
Burgemeester en wethouders zÌjn bevoegd toe te staan'

dat in afwijking uan het gestitae in de artikelen C I

"n 
C z bii ;rk Ëedrijf ten hoogste twee dienstwoningen

worden gebouwd, welke moeten voldoen aan de eisen' ge-

ste1d. in artikeL B-i bii tthalf-open 2tt en tenminste J

m..van de erfscheiding verwijderd ziin'

¡rrtiket C 4.
Burgemeester en wethouders ziin bevoegd ten aanzien van

ã" ifuut"ing der gebouwen nadere eisen te stellen'

Artike] C 5.
1. Op grond, besteúd voor trambachtelijke bedrijvenrt¡ lßo-

gen-werkplaatsen voor de uitoefening van een am-

Ëachtefijk bedrijf worden gebouwd'

2. Per bedrijf mag één biJbehorende woning worden ge-

bouwd., welke moet voldoen aan de eisen, gesteld aan

"oninÁirorr* 
in de klasse half-open bebouwing Iste

klas.
J. Burgemeester en wethoud'ers kunnen nadere eisen ÈeI-

len met betrekking tot de plaatsbepalingm de hoog-

te van de in het ãerste lid van dlt artikel bedoelde

bebouwing.

-9'
Hoofdstull D : Opgnbare- be steqginee-&-

Artilel D I.
1. Op de voor "oijzondere bebouwingir besternde.gronden mo-

gen gebouwen vän ¡ijzondere aard 'worden gebouwd'

2. Burgemeester en wettou¿ers zijn bevoegd'hadere eisen

te stellen t"i--¡"trekking tot aard' plaats'en afme-

tingen dier gebouwen'

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd toe' te staan'

dat per gebouw oi eomplex van gebouwen ten hoogste

dienstwoningen worden gebouwd' welke tenminste moeten

voldoen aan de eisen, [esteld 1n artikel B 7 voor
tthau-oPen 1r'.

Art.ikel D-2.
i;i;ffi¡ptantsoen" bestende gronden mogen arleen be-

plantingen ten ulg"*"nu dienste worden aangebracht' Be-

bouwing is niet toegestaan'

Arti]<el-D f .

îîi;ffi;r t'begraafplaats" bestemde gronden mogen

slechts werken ge="hÍud"n' welke stroken met het be-

graven. Hut opri"hten van niet ter bewoning besternde

gebouwenrwefkã voor het gebruik en onderhoud van de be-

ãraafplaats nood'zakelijk zijn' is toegestaan'

2. Burgemeester en wethouáers kunnen nadere eisen stellen

ten aanzien van d'e afmetingen en de plaats van deze

gebouwen.

Artikel D 4.
îïid" "_r 

Ísportterreinil bestende gronden mogen

slechts werXen geschieden' welke stroken *:l U" sport-

beoefenine in'-"üi*e zin.Het oprichten van nlet ter be-

wning . ¡""tu"ne gebouwtJes' wetke blj het gebruik

en het onderhoud der sporttereinen behoren' is toege-

staan.
2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen

ten aanzien van de afmetingen en de plaats van deze

gebouwtjes.

Artjkel D 5-. .r . . ---r-^^++^.i-rr r-o
1, op de 'voor "wegentt, 

ttrijweg-trottoirtt' flparkeer-

plaats" un t'uoãipa¿ánt' ¡éstãrnae gronden is geen be-

bouwing toegestaan'

,l

1l

1
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2. Op grond., bestend voor ttkinderspeelplaatstt mogen u1t-

sluitend de bij deze bestemming behorende gebouwljes,
zoals een clubgebouwtje, toilet- en bergruimten wor-
den gebouwd;
ten hoogste 5% van het terrein mag worden bebouwd,
De maximum-goothoogte bedraagt 1.5 meter en de maxi-
mum nokhocgte 4.5 meter.

1. Op grond., bestemd voor frkwekerijrt mogen de bij deze
bestemming behorende bedriJfsgebouwen worden opge-
richt, welke uit een oogpunt van doel-matige bedrijfs-
voer-ing noodzakelijk zijn te achten.

4. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eÍsen stel-
len ten aanzien van de afmetingen en de plaats van
de i-n het tweede en derde lid van dit artikel bedoel-
de gebouwen.

Arti.kel D-_6.
Op de voor rtwateril besternde gronden is geen bebouwing
toegestaan. De uitvoering van waterbouwkundige werken
is toegestaan.

Hrtikel D 7.
Op de voor lspoorwegdoeleindentr besternde gronden mogen
werken geschieden, welke het spoorwegbedrijf vereist.
Bebouwing is uitsluitend toegestaan, indien dit ge-
schiedt door en ten behoeve van tret spoorwegbedrijf.

Artihel D B.
0p d.e gearceerde voor spoorwegdoeleinden bestemde
gronden mogen bovendien eenvoudige niet voor bewoning
bestemde gebouwen worden geplaatst ten dienste van
spoorverladers.

Artikel D 9¡
Op de voor ttopenlueht-theaterrr beste¡nde grond is bebou-
wing, nodig voor het aan het doel doen beantwoorden van
deze gronden, toegestaan, tot een oppervlakte van ten
hoogste Lof van de oppervlakte van het terreÍn en uit-
sluitend l-hoog.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, teneinde het
karakter van het terrein, zoals dit is bij de ter visie-
legging van het plan in onderdelen, te bewaren, aan de
plaats en afmetingen van de gebouwen nadere eise r te
stellen.

- ,rt" -,,
Artikel ,D ]0. :. ' , ri :. . ; .,

op de voor' t'kampeertêrr,eintf .bestçndê gronden is bçbouwing,
noodzakelijk voor het àän ile bestemming dóen beantwgorden
van deze gronden, toegestaan, tot een oppervlakte van
ten hoogste l% van de oppervlakte van het terreln en.i-rlt-
sluitend l-hoog. De onderlinge àfstand van de gebouwen

dient tenminste 10 n. te bedragen.

Artiket D 11.
Op gronden; bestenrd voor ttagrarisch gebruik zonder be-
bouwingrr mag niet rorden gebouúd. 

i
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Hoofdstuk E: Gevallen. in afwi.ìkins van r1e ln de
vorÍr¡e hoofdstukken omschrev en bestemmlnE kan worden
toeqestaan.

Artikel E I.'
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd blj de verwe-
zenlljking van het plan kleine wiJzigÍngon, voortvloeien-
de uit verschil tussen kaart en werkeliJkheid, toe te
staan.

Artll<el E 1.
I. Gebouwen, welke hetzij reeds bestonden vóór de eer-

ste ter Ínzage legging van het ontwerp voor het plan,
hetzij zijn gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip
verleende vergunning en die afwiJken van de in het
plan en/of deze verordening gegeven bestemming en/of
geê'fste maten, mogen behoudens onteigening overeen-
komstig de wet geheel of gedeeltellJk worden ver-
nieuwd of veranderd, mits:
1. de aard van het gebouw in overeenstemming met het

plan wordt gebracht, dan wet btijft binnen de
categorle, waartoe het behoort of behoorde;
a1s categorie 1n deze zín worden beschouwd:
a. woningen zonder winkel of zonder bedriJf voor

a.nbacht;
b. woningen met winkel of bedrijf met ambacht;
c. bijzondere bebouwtng;
d. agrarische bebouwing;
e. bedrljfsgebouwen voor handel of niJverheid;

2. -beboudens in geval van calamiteit- bij gehele
vernieuwing of verandering de voorgevelrooilijn
niet wordt overschreden.

Artikel E 4.
Burgemeester en wethouders zÍJn bevoegd, om in afwij-
king van ôe voorgaande bepalingen het bouwen van kleine
voor de openbare dienst bestemde eebouwtJes toe te

-Lt-
staan, als wachthuisjes, transformatorhuisjes enz.

Alsdus besloten door de raad der
gemeente Winterswijk in ziJn openbare
vergadering, gehouden op 2Ç september 1955,
no. IX-]/.

d.e secretarls, de voorzltter,
D.J.Zwagerman J.B. VIam

(goedgekeurd door gedeputeerde staten dd.
12 december L956, no. 79IB/487-11o7).

(Ie wÍjzlging 1960, no. II-2)
Aldus vastgesteld door de raad der

gemeente lriinterswijk in zijn openbare
vergadering, gehouden op lf februari 1!60

de secretarts, de voorzitter,
D.J. Zwagerman J.B. Vlam

' (goedgekeurd door gedeputeerde staten dd,
22 februari 1961, no. LtLTbr2'31o6).

(2e wijzieirne L967¡ no. VI-lr)
Aldus vastgesteld door de raad der

gemeente !'Iinterswiik Ín ziin openbare
vergadering, gehouden op 2f junl L967.

d.e secretaris, de voorzitter,
D.J. Zwagerman J.B. Vlam

(goedgekeurd door gedeputeerde staten dd.
2) apri,.I L964, no. 444o/L77'31o9).
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