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Geveltuinen 

 De aanleg wordt gemeld met een exacte plaatsbepaling en de soort beplanting 

(geen giftige of gedoornde planten). 

 De geveltuin wordt aangelegd door het wegnemen van tegels/klinkers uit het 

voetpad. 

 Er is een minimale doorgang nodig voor voetgangers van 1 meter. 

 Een geveltuin kan tot op tot op 30 cm van de perceelgrens met de naaste buur, 

tenzij toestemming bekomen wordt van de buur om de aanleg tot op de 

perceelgrens te voorzien. 

 Bloembakken, mits verwijderbaar, zijn ook toegelaten. 

 De soort beplanting wordt ter goedkeuring aan de gemeentelijke diensten 

voorgelegd. 

 Mogelijke schade aan leidingen en kabels valt ten laste van de beheerder van de 

geveltuin. De aanwezigheid van leidingen en kabels dient door degene die de 

geveltuin wil aanleggen te worden nagevraagd bij de respectievelijke 

nutsbedrijven. Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, 

verlichtingspalen, pictogrammen en andere moeten steeds zichtbaar blijven en 

bereikbaar zijn.  

 De gemeente kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan 

opstaande kabels, afsterven van planten door het strooien van zout.  

 De beheerder van de geveltuin moet de geveltuin en de verharding errond 

zodanig onderhouden dat ze geen hinder of gevaar opleveren. Alle dood of levend 

materiaal in de geveltuin verwerkt, blijft eigendom van de beheerder van de 

geveltuin, die er verder ook voor instaat. 

 De bevoegde gemeentediensten herstellen eventuele schade aan de openbare 

weg veroorzaakt door de geveltuin of de aanleg ervan op kosten van de beheerder 

van de geveltuin. De beheerder van de geveltuin verbindt er zich toe elke 

verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden en zelf voorlopig de 

nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. 

 De beheerder van de geveltuin is burgerrechtelijk aansprakelijk voor alle 

ongevallen die voortspruiten uit de aanwezigheid van de geveltuin of het niet 

naleven van het reglement. De beheerder van de geveltuin zal de door de 

bevoegde gemeentedienst opgelegde herstellingswerken of aanpassingswerken, 

op eerste verzoek en onmiddellijk uitvoeren. De beheerder van de geveltuin 

vrijwaart de gemeente tegen alle vorderingen die derden tegen haar instellen als 

gevolg van de aangelegde geveltuin. 

 De bevoegde gemeentedienst of nutsoperator op het openbaar domein is 

gerechtigd de al dan niet tijdelijke verwijdering van materialen en planten te eisen 

ten behoeve van werkzaamheden. Het gemeentebestuur betaalt daarvoor geen 

vergoeding aan de beheerder van de geveltuin. Het gemeentebestuur kan nooit 

aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke verandering of beschadiging 

veroorzaakt aan de geveltuin. De bevoegde gemeentedienst zal het plantvak van 

de geveltuin herstellen zonder vergoeding aan de beheerder van de geveltuin. 

 De beheerder van de geveltuin zorgt indien nodig voor nieuwe beplanting. 

 De gemeente kan steeds, mits uitdrukkelijke motivering, een aangelegde 

geveltuin op haar openbaar domein weigeren of niet langer toelaten en de 

openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen of laten herstellen. De 

gemeente betaalt daarvoor geen vergoeding aan de beheerder van de geveltuin.  

 Elke verwijdering van een geveltuin en de daaropvolgende heraanleg van het 

voetpad door de gemeente, gebeurt op kosten van de beheerder van de geveltuin. 

Daarnaast kan bij de heraanleg van straten aan de bewoners gevraagd worden of ze een 

geveltuin wensen. Zo kan hier in het ontwerp rekening mee worden gehouden. 
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Groenslingers 

 Bewoners van een smalle straat kunnen samen met hun overbuur een 

groenslinger aanvragen. 

 De toestemming van de gemeente is nodig voor het aanbrengen van deze 

groenslinger 

 De aanvragers hebben allebei een geveltuin of leggen er één aan. In de geveltuin 

planten ze een klimplant die snel en hoog groeit. Daarvoor leggen ze hun keuze 

voor akkoord voor aan de gemeentelijke diensten.  

 De aanvragers staan zelf in voor het spannen van de verticale en de horizontale 

kabels. Het is verboden hiervoor de ankerpunten voor vlaggen of kerstverlichting 

van de gemeente te gebruiken.  
 De aanvragers staan zelf in voor het onderhoud van de geveltuin. 

 


