
 

GEMEENTELIJKE ACTIE GEVELBEGROENING 
 

(het digitaal aanvraagformulier dient vóór het einde van de behaag- en gevelgroenactie ingediend te 

worden) 

Wanneer er voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden ontvangt u van de gemeente Schoten een 

gratis geveltuinpakket voor het begroenen van uw gevel aan de straatzijde van uw woning/gebouw. 

 

Voorwaarden:  

I.  De gevel waar het geveltuintje wordt aangelegd grenst aan het openbaar domein, of is hier 

maximaal 5 meter van verwijderd. *(1) 

II.  De geveltuin moet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. 

III.  De geveltuin wordt na aanleg minimaal 5 jaar onderhouden/ in stand gehouden. 

IV.  Tijdens het eerste groeiseizoen wordt er een foto van de aangelegde geveltuin aan de 

gemeentelijke milieudienst bezorgd. *(2) 

V.  Indien de tuin wordt aangelegd op het openbaar domein moet er voldaan worden aan het 

gemeentelijk reglement geveltuinen (BIJLAGE 1). 

VI.  Er wordt maximaal 1 gevelpakket per kadastrale woning/ bedrijfsgebouw voorzien. 

VII.  Indien u niet de eigenaar bent van de gevel waar de tuin wordt aangelegd, moet de 

eigenaar schriftelijk toestemming geven (ondertekenen aanvraagformulier). 

 

*(1) Het uitgangspunt is dat de geveltuin ook een meerwaarde (esthetisch, milieu- en klimaatfuncties) 

biedt aan de buurtbewoners. Mits gemotiveerd verzoek én mits goedkeuring door de bevoegde 

gemeentelijke overheid kan er worden afgeweken van de vooropgestelde afstandsregel. 

*(2) Adres milieudienst: Verbertstraat 7, 2900 Schoten of doormailen aan milieudienst@schoten.be. 

Via het digitaal aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een geveltuintje aan uw gevel 

tijdens de gemeentelijke behaag- en geveltuinactie.  

      

  

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 1 . GEMEENTELIJK REGLEMENT GEVELTUINTJES  

AFDELING 4.7. GEVELTUINTJES 

Art. 48.- Toepassingsgebied 

Onder de term .geveltuintje. dient te worden verstaan het soort beplantingen die voor de rooilijn op 

het openbaar domein kunnen worden geplant, spontaan tegen de particuliere gevels opklimmen en er 

een groen uitzicht aan verlenen. 

Art. 49. 

De aanvrager dient zelf voor de aanleg en de uitvoering te zorgen, volgens de richtlijnen van het 

gemeentebestuur. De richtlijnen worden hem samen met de toelating toegezonden. 

Art. 50. 

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor bij verwaarlozing, hinder of schade het voetpad 

terug in de oorspronkelijke staat te herstellen, op kosten van de overtreder, en zonder dat deze 

hiervoor een schadevergoeding kan vorderen. 

Art. 51. 

De aanvrager kan geen schadevergoeding eisen wanneer het geveltuintje beschadigd wordt of dient 

te verdwijnen ten gevolge van werken van openbaar nut. De aanvrager is steeds burgerlijk 

aansprakelijk voor ongevallen of schade die zou ontstaan uit het bestaan van een straatgeveltuintje. 

Art. 52. 

Alle nutsvoorzieningen, evenals straatnaamborden, moeten steeds zichtbaar en bereikbaar blijven. 

Art. 53. 

De straatgeveltuintjes op de openbare weg zijn slechts toegelaten binnen een strook van 30 cm (1 

tegel) vanuit de gevelmuur, op 1 m van de aanpalende eigendommen. De plantbedding moet worden 

omrand door verticaal opstaande tegels of andere afboording. Er dient steeds een vrije doorgang te 

zijn van minstens 1 m. Eens de tegels verwijderd, dient de onderliggende grond tot op een diepte van 

maximum 40 cm te worden verwijderd en vervangen te worden door goede teelaarde. De aanvrager 

is aansprakelijk voor eventuele beschadiging aan de onderliggende nutsvoorzieningen ten gevolge van 

deze graafwerken. Afwijkingen op de voornoemde voorwaarden kunnen toegestaan worden door de 

bevoegde gemeentelijke overheid. 


