
SUBSIDIEREGLEMENT “RONSE IN DE BLOEMEN” 

Artikel 1 : doel 

Het subsidiereglement heeft tot doel de verfraaiing van de gevels van de panden, gelegen in 

het afgebakend commercieel centrum van de stad Ronse. 

Door een subsidie ter beschikking te stellen wenst de stad de vergroening en de bebloeming 

van het centrum mee uit te bouwen en te ondersteunen. 

Artikel 2: Toepassingsgebied 

Alle panden die gelegen zijn in het afgebakend commercieel centrum zoals goedgekeurd in 

de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het commercieel centrum van de 

stad Ronse, goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 december 2013. 

Artikel 3 : voorwaarden 

 Volgende bloembakken komen in aanmerking voor subsidie :   

    

 MODEL 1 

‘Halve maan’ bloempot- model ‘ Marie’ 

Formaat: H82 x B80x D39 

110 l 

Materiaal: polyetheen 

Kleur: antracietgrijs 

Bevestiging: tegen de gevel- bevestigingsset incl. 

 

 MODEL 2 

Vensterbankmodel 

Formaat: B65xD23xH26 

                  B80xD23xH26 

                  B10xD23xH26 

Kleur: antracietgrijs 

   

 De bloembakken kunnen bij de stad Ronse worden aangekocht en worden slechts 

geplaatst na betaling ervan. 

 

 De bloembakken hierboven beschreven worden door de stad zelf geplaatst na 

aanvraag door de eigenaar of de huurder van het pand. 

De aanleg van de planten en/of bloemen in de bloembakken gebeurt door de stad. Er 

is tweemaal per jaar een aanplant voorzien. 

 



 De bloembakken dienen geplaatst te worden aan de voorkant van de gevel, hetzij 

tegen de gevel van de gelijkvloerse verdieping, hetzij op de bestaande vensterbanken 

van het gelijkvloers, de eerste en/of de tweede verdieping van het pand. 

 

 Om de uniformiteit en de uitstraling van de bebloeming in het straatbeeld ten goede 

te komen is het niet toegelaten om afwijkende bebloeming of beplanting te voorzien. 

 

 Het onderhoud van de beplanting/bebloeming en het proper houden van de 

bloembakken is ten laste van de eigenaar/huurder van het pand. 

 

Artikel 4: bepaling van het subsidiebedrag 

De subsidie bestaat uit terugbetaling van 50% van de kostprijs van de bloembakken en is 

verenigbaar met andere subsidies. 

De subsidie wordt uitbetaald nadat de betaling van de bloembakken is voldaan en mits het 

respecteren van de voorwaarden zoals omschreven in art. 3. 

 

Artikel 5: Aanvraagprocedure 

De subsidie dient aangevraagd te worden door middel van het aanvraagformulier dat kan 

bekomen worden op de dienst lokale economie. 

 

De subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaar of huurder van een pand. Indien de 

huurder de subsidie aanvraagt, dient een schriftelijke goedkeuring door de eigenaar 

toegevoegd worden aan het dossier. 

Van zodra het aanvraagformulier werd ondertekend door eigenaar of huurder is de 

bestelling bindend. De betaling van de bloembakken dient binnen de 5 werkdagen, na 

ondertekening van het aanvraagformulier, uitgevoerd te worden op het rekeningnummer 

van de stad Ronse: 000-0009162-44 

 

Artikel 6: Sancties  

De toegekende subsidie kan worden teruggevorderd wanneer vastgesteld wordt dat : 

 de betreffende bloembakken niet opgesteld staan tegen de gevel zoals beschreven 

onder art. 3 en dit gedurende een periode van 3 jaar; 

 

 indien de bloembakken en/of de aangeplante bloemen en planten niet goed 

onderhouden worden; 

 

 indien de bloembakken waarvoor subsidie bekomen werd niet opgesteld staan aan 

het pand waarvoor de subsidie werd aangevraagd. 

 



Artikel 6 : Inwerkingtreding 

Het subsidiereglement treedt in voege vanaf 1 juni 2017. 


