REGLEMENT VOOR DE AANLEG VAN EEN STRAATGEVELTUINTJE

Artikel 1
Ter verfraaiing en vergroening van het straatbeeld wordt de aanleg van straatgeveltuintjes mits vergunning
toegestaan, onder de voorwaarden vermeld in onderhavige verordening. Voor de toepassing van dit besluit wordt
onder straatgeveltuintjes verstaan, een door een particulier beplant gedeelte van het voetpad/de voetgangerszone,
langsheen de gevel van 30 cm bij 30 cm.

Artikel 2: Administratieve bepalingen
Om tot de aanleg te mogen overgaan dient de eigenaar of bewoner van de betrokken woning toelating te vragen aan
het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag moet ingediend worden samen met een duidelijke schets
van de gewenste situering van het aan te leggen geveltuintje, en met de lijst van plantensoorten welke zullen worden
gebruikt.
De aanleg wordt uitgevoerd door de stedelijke diensten na het verkrijgen van een goedkeuring door het College van
Burgemeester en Schepenen.
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 3: Technische bepalingen.
1. Een geveltuintje kan aangelegd worden wanneer na aanleg een vrije doorgang van minstens 1,20 m verzekerd is
over de gehele breedte van de gevel. De maximale grootte van het tuintje zal 30 cm x 30 cm bedragen, afboording
inbegrepen.
2. Bij de keuze van de inplanting moet rekening gehouden worden met alle voorzieningen van openbaar nut, zoals
straatnaamborden, pictogrammen, huisnummer, enz. die steeds vrij moeten blijven van beplanting, dus zichtbaar
en bereikbaar zijn.
3. De aanleg van het geveltuintje wordt uitgevoerd door de dienst openbaar domein of een door de stad aangestelde
aannemer. Indien het gaat om een aanleg van een geveltuintje in een bestaand voetpad, dan zal de stadsdienst de
volgende werken voor zijn rekening nemen: het verwijderen van de bestaande verharding, fundering en
onregelmatigheden tot op de beplantbare grond en het afboorden van het plantvakje. Als het gaat om een straat
die gerenoveerd wordt, dan wordt er een plantvakje in de nieuwe bestrating gerealiseerd.
4. Het plantmateriaal, bevestigingsmateriaal, de plantgrond en het plantwerk zijn ten laste van de aanvrager.
5. De plantengroei dient zich te beperken tot de gevel van het pand waarvoor een vergunning werd verkregen. De
planten mogen niet breder uitgroeien dan 30 cm van de gevel. De doorgang van 1,20 m moet dus bewaard blijven.
6. Het onderhouden van het tuintje valt ten laste van de vergunningshouder. Eventuele herstellingen aan het
voetpad, ten gevolge van het tuintje, zullen door de bevoegde stadsdiensten gebeuren op kosten van de
vergunninghouder. De vergunninghouder verbindt er zich toe onverwijld elke verzakking of andere beschadiging
van het voetpad aan het Stadsbestuur mee te delen en zelf de voorlopige en nodige veiligheidsmaatregelen te
treffen.
7. Alle dood of levend materiaal, in het tuintje verwerkt, blijft eigendom van de vergunninghouder. De
vergunninghouder is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen en schade, die zouden voortspruiten uit
het bestaan van het geveltuintje. Hij zal de door de bevoegde stadsdiensten opgelegde herstellingswerken op
eerste verzoek onmiddellijk uitvoeren. De vergunninghouder waarborgt de gemeente en de betrokken
nutsbedrijven, tegen alle vorderingen die tegen hen door derden zouden worden ingesteld, als gevolg van de
verleende vergunning.

8. De bevoegde gemeentedienst en nutsbedrijven zijn gerechtigd de verwijdering van materialen te eisen ten
behoeve van hun werkzaamheden.
Door het verlenen van de vergunning kan het gemeentebestuur noch een nutsbedrijf aansprakelijk gesteld worden
voor gelijk welke beschadiging veroorzaakt aan een geveltuintje.
9. De vergunning vervalt wanneer het geveltuintje geheel of gedeeltelijk wordt weggebroken, niet meer wordt
onderhouden. De bevoegde dienst zal het voetpad in de oorspronkelijke toestand herstellen.
10. Indien u huurder bent wordt tevens de handtekening van de eigenaar op de aanvraag vereist.
11. Als een geveltuintje afwijkingen vertoont, wordt de bewoner verwittigd. Indien na 15 dagen het tuintje nog altijd
niet conform de regelgeving is, dan wordt op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen het
geveltuintje weggebroken of in overeenstemming gebracht met de bestaande reglementering. Hiervoor kan geen
schadevergoeding geëist worden.

Artikel 4
De dienst Openbaar Domein groendienst wordt belast met het advies voor wat betreft aanleg en plantkeuze van de
geveltuintjes.

STAD IEPER
Afdeling Openbaar Domein Groendienst
Rijselsepoort 4, 8900 Ieper.
Tel. : 057/239 530
groendienst@ieper.be

AANVRAAG TOT HET AANLEGGEN VAN EEN STRAATGEVELTUINTJE

Naam en adres van de eigenaar van de woning: ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Naam en adres van de bewoner van de betrokken woning: ..............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Tel./gsmnr.: .........................................................................................................................................................................
Breedte van het voetpad: ...................................................................................................................................................
Situering van het geveltuintje: ............................................................................................................................................
Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met het reglement betreffende de aanleg van een straatgeveltuintje te Ieper.
Datum: ………………………..
Handtekening aanvrager,

Handtekening eigenaar,

Gelieve hierbij een schets met afmetingen van het geveltuintje, een foto waarop de gevel en het aanpalende
deel van het openbaar domein zichtbaar zijn en een opgave van de keuze van beplanting.
Opmerking: Gebruik geen zelfhechtende klimplanten, deze planten verhouten en groeien uit met zware takken en een
sterk wortelgestel die schadelijk zijn voor zowel gevel/dakstructuren als funderingen en mogelijkse nutsleidingen

Vak bestemd voor de dienst
Breedte van het voetpad: ...................................................................................................................................................
Advies: ................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Opmerkingen: .....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Plaatsbezoek op: ................................................................................................................................................................
Door: ....................................................................................................................................................................................

