
GEVELTUINTJES 
 
Artikel 114: 
 
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. 
 
Artikel 115: 
 
De aanvraag dient te worden gericht aan de bevoegde gemeentelijke overheid door middel van een 
schrijven, ondertekend door de eigenaar of gebruiker van het pand. 
Het college onderzoekt de aanvraag op grond van de criteria: 
geen hinder voor voetgangers, verkeer of nutsvoorzieningen. 
Voor de aanleg van geveltuintjes langs een rijksweg dient het advies door het college vooraf te worden 
gevraagd aan het Bestuur van Bruggen en Wegen. 
 
Artikel 116: 
 
De aanvrager dient zelf voor de uitvoering en aanleg te zorgen, volgens de richtlijnen van het 
Gemeentebestuur. 
De richtlijnen worden hem samen met de toelating toegezonden. 
 
Artikel 117: 
 
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor bij verwaarlozing, hinder of schade het trottoir terug 
in de oorspronkelijke staat te herstellen op kosten van de vergunninghouder en zonder dat deze enige 
schadevergoeding kan vorderen. 
 
Artikel 118: 
 
De aanvrager kan nooit enige schadevergoeding eisen wanneer werken van openbaar nut tot gevolg 
hebben dat het geveltuintje dient te verdwijnen of beschadigd wordt. De aanvrager is te allen tijde 
burgerlijk aansprakelijk voor ongevallen of schade die zou ontstaan uit het bestaan van een 
straatgeveltuintje. 
 
Artikel 119: 
 
Alle nutsvoorzieningen, evenals deze van openbaar nut zoals straatnaamborden, moeten reeds 
zichtbaar en bereikbaar blijven. 
 
Artikel 120: 
 
De tuintjes op de openbare weg waarvan hier sprake, zijn slechts toegelaten binnen een strook van 
30cm (1 tegel) vanuit de gevelmuur, op 1.00m van de aanpalende eigendommen. 
 
De plantbedding moet worden omrand door verticaal opstaande tegels, teneinde de verzakking van de 
trottoirtegels te voorkomen. Na aanleg van het tuintje dient er een minimum voetpadbreedte van 
1.20m te zijn. 
 
Te allen tijde dient er een vrije doorgang te zijn van minstens 1 meter. Eens de tegels verwijderd dient 
de onderliggende grond tot op een diepte van max. 40cm te worden verwijderd en vervangen door 
goede teelaarde. 
 
Mogelijke schade aan onderliggende nutsvoorzieningen door deze graafwerken vallen ten laste van de 



vergunninghouders. 
 
Afwijkingen op de hogergenoemde voorwaarden kunnen toegestaan worden door de bevoegde 
gemeentelijke overheid. 


