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16. Reglement straatgeveltuintjes en -banken - goedkeuring
De Raad,
Aanleiding
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikel 119;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Overwegende dat groen in de straat de natuur dichterbij brengt en de biodiversiteit verhoogt;
Overwegende dat deze geveltuinen en -banken zich langs de openbare weg bevinden en het, in functie van
de rechtszekerheid, aangewezen is dat dergelijke vragen getoetst worden aan een algemeen kader, lijkt het
correct om deze algemene regels vast te leggen in een reglement;
Regelgeving
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikel 119;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat groen in de straat de natuur dichterbij brengt en de biodiversiteit verhoogt, dat
geveltuintjes de straat opfleuren, dat planten fijn stof en CO² uit de lucht halen, dat groen in de bebouwde
omgevingen meehelpt tegen het hitte-eilandeffect en hittestress;
Overwegende dat het aangewezen is om een limitatieve plantenlijst met klimplanten op te stellen, dat zwaar
giftige planten en planten met stekels en doornen niet in de lijst worden opgenomen;
Overwegende dat de aanwezigheid van gevelbanken bijdragen tot een actiever straat- en buurtleven, zeker
in buurten waar er geen voortuinen zijn en weinig openbare ruimte is. Ze zijn een meerwaarde naar
buurtontmoeting toe: samen genieten van de zon, een babbeltje doen, iets drinken,... ;

Overwegende dat gevelbankjes wegneembaar zijn en daardoor geen permanente blokkage vormen;
Overwegende dat de gemeente de aanleg van geveltuintjes en gevelbankjes wil promoten;
Overwegende de minimale doorgang langs het voetpad van 1,2 m steeds dient gegarandeerd moet blijven;
Overwegende dat dit project kadert binnen de Burgemeestersconvenant en het project Kruisbestuivers;
Raadslid Ward Gillis vraagt om de onbelemmerde voetpadbreedte uniform te bepalen op 1,20 meter;
Schepen Sherley Beernaert kan hiermee akkoord gaan;
Voorstel vanwege raadslid Ward Gillis dat de gemeentelijke diensten instaan voor het klaarleggen van de
tuintjes;
Schepen Sherley Beernaert wenst dit in eerste instantie over te laten aan de bewoners. Er volgt een evaluatie
waarbij bijsturingen mogelijk zijn;
Raadslid Gert-Jan Hovaere stelt voor om een toelage te voorzien van € 25 om de geveltuintjes te stimuleren.
Dit bedrag moet besteed worden bij lokale handelaars;
Schepen Sherley Beernaert antwoordt dat de gemeente de bewoners bijstaat in de plantenkeuze;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Bart De Koning hoe het zit met leidingen die onder het voetpad
liggen;
Schepen Sherley Beernaert antwoordt dat dit bij de aanvraag door de diensten wordt bekeken;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Het reglement voor de aanleg van straatgeveltuintjes en -banken zoals toegevoegd in bijlage wordt
goedgekeurd.
Art. 2. - De kostprijs wordt als volgt vastgesteld:
o Kostprijs goedgekeurde straatgeveltuin: op kosten van de persoon die hem aanlegt;
o Kostprijs goedgekeurde straatgevelbank: 50€/pakket bestaande uit 2 beugels en 1 plank.
Art. 3. - Het aanvraagformulier voor een straatgeveltuin en een straatgevelbank wordt goedgekeurd.
Art. 4. - Het reglement treedt in werking op 1 januari 2021.
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