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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 19 
NOVEMBER 2018 

 

Reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes binnen de bebouwde kom. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad  

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Relevante documenten 

- Verslag 2018/104 van de Technische Dienst van 30 oktober 2018.  
- Ontwerp van reglement. 
- Ontwerp van brochure 
- Aanvraagformulier. 

Feiten/context/motivering 

- Bij Collegebeslissing van 04 december 2017 werd akkoord gegaan met het ontwerp 
van reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes. Omdat het reglement een 
kostprijs bevat voor het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de geveltuinen (op vraag 
van de aanvrager, ingevolge gebrekkig onderhoud of bij niet-reglementair aangelegde 
geveltuintjes) werd het ontwerp voor advies aan de Financiële Dienst overgemaakt.  

- Hierop werden vanwege de financiële dienst volgende opmerkingen ontvangen: 
o het aanrekenen van de kostprijs betreft een retributie 
o er werd geen voorafgaand akkoord van de geveltuinbezitter gegeven om de 

geveltuinen te verwijderen waardoor betrokkene waarschijnlijk niet akkoord zal 
gaan met de retributie 

o in het voorkomend geval kan de invordering niet gedaan worden via 
dwangschrift (art. 94 GD) en zal betrokkene dienen gedagvaard te worden. 

- Om de goede orde te waarborgen opteert de Technische Dienst ervoor om de artikelen 
4 en 5 van het reglement te behouden zoals ze oorspronkelijk werden opgesteld. ’t Is 
te zeggen aanrekening van een kostprijs bij verwijdering van de geveltuinen: 

o Op vraag van de aanvrager of zijn rechtsopvolger 
o Bij gebrekkig onderhoud (en na 2 verzoeken tot onderhoud) 
o Bij niet-reglementair aangelegde geveltuintjes 

- Het aanvraagformulier bevat onder meer volgende tekst:  
“Door het indienen van de aanvraag erkent de aanvrager kennis te hebben genomen 
van het reglement en verbindt hij/zij zich ertoe de bepalingen ervan stipt na te leven.” 
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- Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Financiële Dienst wordt 
voorgesteld om het aanvraagformulier aan te vullen met volgende clausule: 
“De aanvrager gaat er expliciet mee akkoord dat hem/haar bij niet-naleving van 
de voorschriften de kostprijs, voorzien en uitgebreid beschreven in artikel 5 van 
het reglement, wordt aangerekend.” 

- Enkel bij de verwijdering van niet aangevraagde geveltuintjes zal er geen expliciet 
voorafgaand akkoord zijn met de aanrekening van de kostprijs. 

 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes binnen de bebouwde kom, 
opgenomen als bijlage, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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