Reglement aanleg straatgeveltuintje
Artikel 1
De aanleg van een geveltuin op het openbaar domein kan mits een vergunning van het
college van burgemeester en schepenen. De vergunning wordt verleend na onderzoek ter
plaatse van de aanvraag. Wanneer na onderzoek door milieu- of groendienst blijkt dat de
aanleg van de geveltuin de vrije doorgang niet in het gedrang komt wordt de aanleg
toegestaan.
Artikel 2
Een geveltuintje wordt gemaakt door het wegnemen van straattegels die tegen het huis
aanliggen. Voor het huis mag echter geen voortuin liggen. Een onbelemmerde
voetpadbreedte van 1,5 m na de aanleg moet in alle omstandigheden gerespecteerd
worden.
Artikel 3
De afmetingen van het geveltuintje:
 Breedte: in principe één tegel. Als de tegel die tegen de gevel aanligt groter is of
gelijk aan 20 cm, dan mag enkel deze worden weggenomen. Is hij kleiner dan 20
cm, dan mag de aanliggende tegel ook verwijderd worden. De voetpadbreedte van
1,5 m dient echter ook hier gerespecteerd te worden.
 Lengte: maximaal de helft van de gevelbreedte.
 Diepte: 30 cm. Alle voorzorgen dienen worden genomen om te voorkomen dat
ondergrondse leidingen worden beschadigd. Herstel van schade gebeurt op kosten
van de aanvrager.
 Het geveltuintje moet op 50 cm van de perceelsscheiding liggen, tenzij er een
onderling akkoord tussen de buren bestaat.
 Aan de rand van het geveltuintje is een opstand van 10 cm toegelaten.
 De rand van het geveltuintje word vlak afgewerkt of er wordt een opstand van
precies 10 cm aangelegd.
Artikel 4
Planten met stekels zijn niet toegelaten.
Artikel 5
De aanvrager verbindt er zich toe het geveltuintje goed te onderhouden.
Artikel 6
Er wordt voorbehoud gemaakt voor sommige waardevolle gevels. In geval van een
andere betegeling dan de betontegels van 30 cm x 30 cm, zullen er aparte aanwijzingen
gegeven worden.
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Artikel 7
De aanvrager neemt er kennis van dat de stad gemachtigd is het tuintje te verwijderen
en het voetpad in zijn vroegere staat te herstellen op zijn kosten. Dit kan bijvoorbeeld bij
overtreding van het reglement.
Artikel 8
Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27/10/2010.
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