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7.

Aanpassing reglement tegeltuintjes. Goedkeuring.

De gemeenteraad,
Regelgeving
-

Decreet lokaal bestuur
De bestaande reglementen “Hart voor je Buurt” (4 juni 2007), “Speelstraten” (5 juli 2016), “Tegeltuintjes” (8
juni 2009).
Concept Hart voor je buurt incl. het reglement tegeltuintjes goedgekeurd in de Gemeenteraad van 21 februari
2017.

Voorafgaande beslissingen en advies
-

Overleg met de verantwoordelijke schepen en de dienst Werkplaatsen dd. 18 augustus 2020.

Beleid / financieel / visum
- Groenplan
- Klimaatplan
Feiten en motivering
-

-

Een tegeltuintje brengt kleur in de straat, werkt klimaatadaptief en maakt de sfeer groener en vrolijker.
De aanpassingen in het reglement moeten leiden tot:
Een duidelijker zicht op planning voor de aanvrager.
Een verbeterde interne verwerking van de dossiers.
De belangrijkste wijzigingen:
Bij de aanvraag wordt gepeild naar de exacte plaats waar de plant moet komen en dus welke tegels er
moeten worden weggehaald.
Een eigen plantenkeuze wordt niet meer toegestaan, maar in samenspraak met de groenambtenaar kan
wel een andere keuze (uit de zes vooropgestelde planten) worden gemaakt en dit om de éénvormigheid
te behouden.
Rekening houdend met het plantseizoen kan er een periode van maximaal 3 maand zitten tussen de
aanvraag en de definitieve oplevering van het tegeltuintje.
Het wegnemen van de tegels en de aanplant gebeurt op hetzelfde moment.

Besluit met algemene stemmen:
Art. 1 – Het voorstel wordt goedgekeurd.
-

Volgt reglement

-

Artikel 1 – Reglement “Tegeltuintjes”
•
Het reglement is een onderdeel van het concept “MEER hart voor je buurt”.
•
Met dit reglement wil de stad mensen ondersteunen die initiatief nemen om wat meer kleur te brengen bij
die grijze beton, zwarte asfalt of donkere gevel.
Artikel 2 – Begrip “Tegeltuintje

•

Een tegeltuintje kan gemaakt worden door enkele voetpadtegels die tegen de huisgevel liggen weg te
nemen, zodat er ruimte ontstaat om groen aan te planten.

Artikel 3 – Voorwaarden
•
Breedte / Lengte: Indien de voetpadtegels 30 cm of groter zijn mag slechts 1 tegel worden ingenomen
tegen de gevel van de woning. Indien de voetpad-tegels kleiner zijn dan 20 cm kunnen 2 tegels worden
ingenomen tegen de gevel van de woning. Het voetpad moet echter voldoende breed zijn, zodat na inname
van het gedeelte voor een tegeltuintje, het voetpad nog minstens een normale doorgang van 1,20 m
toelaat. Het tegeltuintje moet op minimaal 50 cm van de aanpalende woning liggen.
•
De aanvrager dient eigenaar te zijn van de woning waar het tegeltuintje wordt aangelegd of dient de
goedkeuring te krijgen van de eigenaar van de woning.
•
De aanvrager verbindt zich ertoe de tegeltuin goed te onderhouden.
•
De aanleg van het tegeltuintje kan slechts gebeuren na het indienen van de aanvraag via het daartoe
opgemaakt aanvraagformulier en toelating ervan.
Artikel 4 – Ondersteuning vanuit de stad
•
Indien aan de voorwaarden voorzien in artikel 3 is voldaan, komt iemand van de dienst Werkplaatsen langs
om de tegel(s) weg te nemen en om aan te planten.
Artikel 5 – Overzicht procedure
•
De burger dient het digitaal aanvraagformulier in via de website. Dit komt bij de VES terecht.
•
De dienst VES:
o Gaat na of aan de algemene voorwaarden is voldaan
o Peilt naar de exacte plaats waar de plant moet komen en dus welke tegels er moeten worden weggehaald.
o Deelt mee wanneer de aanvraag op het College van Burgemeester en Schepenen wordt geagendeerd.
o Vermeldt dat er kan teruggekoppeld worden rond de keuze van plant (indien minder geschikt voor een
bepaalde locatie door bv. oriëntering, ondergrond, restricties qua plaats, …)
o Geeft aan dat – afhankelijk van de datum van de aanvraag – er rekening moet worden gehouden met het
plantseizoen en dat er periode van maximaal 3 maand kan zitten tussen de aanvraag en de definitieve
oplevering van het tegeltuintje.
o Geeft advies aan het College van Burgemeester en Schepenen.
o Deelt de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen mee binnen de maand na indiening
aanvraag.
Artikel 6 – Aanvraagformulier
•
Het aanvraagformulier bevat minstens:
o Naam en voornaam aanvrager
o E-mailadres
o Adres
o Mededeling van de afmetingen van het aan te leggen tegeltuintje en van de voetpadstrook
o Keuze van de soort aanplanting
o Een verklaring eigenaar te zijn van de woning of de toestemming te hebben van de eigenaar.
o De verbintenis het tegeltuintje te onderhouden
Artikel 7 – Inwerkingtreding
•
Het reglement “Tegeltuintjes” treedt in werking op 20 oktober 2020.
•
De werking van het reglement wordt jaarlijks geëvalueerd.
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