Reglement Geveltuintjes
(goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 17.09.2012)
1. Voor de aanleg van een geveltuin is een vergunning bij gedoogzaamheid nodig. De dienst Ruimtelijke
Ordening & Leefmilieu staat in voor de behandeling van de aanvraag, het College van Burgemeester en
Schepenen beslist over het toekennen van de vergunning.
2. Een geveltuin wordt gemaakt door het wegnemen van 1 of 2 rijen voetpadtegels voor het eigendom.
De weggenomen tegels dienen bewaard te blijven zodat het voetpad bij het eventueel verdwijnen van de
geveltuin in zijn oorspronkelijke staat kan worden hersteld.
3. De afmetingen van de geveltuin zijn:






breedte: er moet nog minimum 1,25 meter voetpadbreedte overgelaten worden.
lengte: de geveltuin moet op minimum 0,5 meter van de perceelscheiding liggen.
diepte: alle voorzorgen worden genomen om te voorkomen dat ondergrondse leidingen worden
beschadigd. Herstel van schade gebeurt op kosten van de aanvrager. Hij is verantwoordelijk
voor het aanvragen van informatie betreffende de aanwezigheid van ondergrondse leidingen.
vrije doorgangshoogte: een vrije hoogte van minstens 2,1 meter moet gerespecteerd worden in
de obstakelvrije voetpadzone.

4. De rand van de geveltuin wordt ofwel vlak, ofwel met een opstaande rand van maximum 10 cm
toegelaten. Hiervoor worden bij voorkeur de verwijderde tegels gebruikt.
5. De aanvrager verbindt er zich toe de geveltuin goed te onderhouden. Hij is ook verantwoordelijk voor
het onderhoud van onkruid of vuil op het voetpad omwille van de geveltuin, op de wijze van een goede
huisvader.
6. Bij waardevolle gevels kan de aanleg van een geveltuin geweigerd worden.
7. De aanvrager neemt er kennis van dat het gemeentebestuur gemachtigd is om de geveltuin te (laten)
verwijderen en het voetpad in zijn vroegere staat te herstellen. Het gemeentebestuur kan de kosten
hiervan beroepen op de eigenaar van het aanpalende huis.
8. De plantkeuze moet van die aard zijn dat deze geen schade kan berokkenen aan medeburgers en
boven- en ondergrondse constructies (planten met doornen zijn daarom niet toegelaten).

