
GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE GEVELBEPLANTINGEN 
 

Artikel 1 Ter verfraaiing van het straatbeeld wordt de aanleg van geveltuintjes mits vergunning toegestaan, onder de 

voorwaarden vermeld in onderhavige verordening. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder geveltuintjes 

verstaan: een door een particulier beplant gedeelte van het voetpad, langsheen de gevel, na het uitbreken van 

de verharding. 

 
Artikel 2      Administratieve bepalingen: 

De aanleg van een geveltuintje kan slechts gebeuren na goedkeuring van het College van Burgemeester en 

Schepenen. Enkel de eigenaar van de betrokken woning kan dergelijke aanvraag indienen. 

Een vergunning kan geweigerd worden bij waardevolle of beschermde gevels ed.. 

Het dossier tot aanvraag houdt volgende bescheiden in: 

- aanvraag tot aanleg geveltuintje met vermelding van alle noodzakelijke gegevens (plaats, eigenaar) 

- duidelijke schets (2) waarop alle nodige afmetingen en te gebruikten planten opgegeven zijn; 

- 3 foto’s (vooraanzicht, linker- en rechter zijaanzicht van gevel met voetpad). 

 
Artikel 3      Technische bepalingen: 

1 - Een geveltuintje of -aanplanting kan slechts aangelegd worden indien het voetpad over een breedte (excl. 

boordsteen) van min. 1,5 m. vrij is zodat na de aanleg een vrije en onbelemmerde doorgang van min. 1,25 

verzekerd is over de gehele breedte van de gevel. De plantengroei dient zich te beperken tot de gevel van het 

pand waarvoor een vergunning werd verkregen. 

2 - De maximale breedte van het tuintje mag met inbegrip van de afboording 30 cm. bedragen. De lengte wordt 

bepaalt door de aanvrager met dien verstande dat er minimum 30 cm. van de aanpalende gevels wordt 

gebleven. Eventuele schade aan leidingen en kabels, voortspruitende uit de aanleg van de gevelbeplanting, valt 

ten laste van en wordt hersteld op kosten van de aanvrager. 

Het is bijgevolg aangeraden bij de nutsmaatschappijen inlichtingen in te winnen over de ligging van de leidingen. 

3 - Planten met stekels, planten welke irritatie kunnen veroorzaken en planten waarvan de wortelontwikkeling 

het opsteken van de aanpalende verharding tot gevolg kan hebben, zijn niet toegestaan. Een lijst van de meest 

gebruikte plantensoorten kan verkregen worden bij de groendienst. 

4 - Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, pictogrammen, huisnummers ed. moeten 

steeds zichtbaar blijven en bereikbaar blijven. 

5 - Het plantvak moet afgeboord worden om verzakkingen te voorkomen. De omzichtig opgebroken betegeling 

moet gebruikt worden als afboording. Waar het voerpad bestaat uit een ander materiaal dan betontegels dan is 

een afboording met betontegels gewenst. De opgebroken verharding (betontegels of –klinkers) welke niet 

gebruikt worden voor de omranding worden door de aanvrager bewaard. De afboording mag max. 5 cm.  

boven het voetpad uitsteken. 

6 - Het onderhoud van de gevelaanplanting valt ten laste van de vergunningshouder en moet in zulke staat 

worden onderhouden dat het geen hinder of gevaar oplevert voor het verkeer in het algemeen. De 

aangebrachte voorwerpen of planten mogen niet buiten de rand uitsteken op gelijk welke hoogte. Eventuele 

herstellingen aan het voetpad, ten gevolge van de aanleg, zullen door de stedelijke technische dienst gebeuren 

op kosten van de vergunningshouder. De vergunningshouder verbindt zich ertoe onverwijld elke verzakking of 

andere beschadiging van het voetpad aan het Stadsbestuur te melden en zelfde voorlopige en nodige 

veiligheidsmaatregelen te treffen. 

7 - Alle in het tuintje verwerkt dood of levend materiaal blijft eigendom van de vergunningshouder. Hij is 

burgerrechterlijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die zouden voortspruiten uit het bestaan van de 

gevelaanplanting en zal alle herstellingswerken onmiddellijk uitvoeren. De vergunningshouder waarborgt de stad 

en de betrokken nutsmaatschappijen tegen alle vorderingen die tegen hen door derden zouden worden 

ingesteld als gevolg van de verleende vergunning. 

8 - De stedelijke technische dienst en de nutsmaatschappijen hebben het recht de verwijdering van de 

materialen te eisen ten behoeve van hun werkzaamheden. De verwijdering ervan kan geen eis tot 



schadevergoeding inhouden. 

9 - De vergunning vervalt wanneer de gevelaanplanting geheel of gedeeltelijk wordt weggenomen, niet meer 

onderhouden wordt of bij woonstverandering van de vergunningshouder. De stedelijke technische dienst zal het 

voetpad op kosten van de vergunningshouder in de oorspronkelijke staat herstellen. 

10 - Een nieuwe vergunning dient aangevraagd: 
- wanneer de afmetingen veranderen; 

- indien binnen de 8 maand van de afgeleverde vergunning geen gebruik wordt gemaakt; 

- bij iedere nieuwe bewoning. 

11 - Bij het eerste verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen zullen de geveltuintjes die een 

afwijking vertonen, worden verwijderd of in overeenstemming gebracht worden met de bestaande 

reglementering zonder dat het Stadsbestuur de reden van zijn handelswijze hoeft te rechtvaardigen en zonder 

dat het tot enige schadevergoeding kan verplicht worden. 

 
Artikel 4 De groendienst wordt belast met het advies voor wat betreft de aanleg en plantkeuze van de aanplanting.   


